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7 octombrie 2014, seară friguroasă. Toată ziua 
a plouat și a fost frig1.  

A 100-a carte TPA la nivel online e tocmai 
Vorbiri de Facebook (vol. 2), formată din conținutul 
discuțiilor...dar și al tăcerilor de aici pe 2013-2014: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/07/vorbi
ri-de-facebook-vol-2/. 

 

 
 
Papa Berney Foley2 a apreciat coperta… 

                                                 
1 Sfânta Icoană de pe coperta primă a cărții am 

preluat-o de aici:  
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-

xpf1/v/t1.0-
9/11072949_875872355787758_6851483644161296946_n.jpg
?oh=8c18bd21c7a77ae4b1d041934ab1ccbf&oe=55BA351F.  

2 A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/07/vorbiri-de-facebook-vol-2/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/07/vorbiri-de-facebook-vol-2/
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11072949_875872355787758_6851483644161296946_n.jpg?oh=8c18bd21c7a77ae4b1d041934ab1ccbf&oe=55BA351F
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11072949_875872355787758_6851483644161296946_n.jpg?oh=8c18bd21c7a77ae4b1d041934ab1ccbf&oe=55BA351F
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11072949_875872355787758_6851483644161296946_n.jpg?oh=8c18bd21c7a77ae4b1d041934ab1ccbf&oe=55BA351F
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11072949_875872355787758_6851483644161296946_n.jpg?oh=8c18bd21c7a77ae4b1d041934ab1ccbf&oe=55BA351F


 

* 
 

Tot frig, vânt, 8 octombrie 2014, zi de miercuri. 
Predica prin care Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru 
cele 100 de cărți TPA, dar și celor care ne-au ajutat 
în mod direct sau indirect să le scriem și să le 
edităm:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/08/
predica-la-a-100-a-carte-online-8-octombrie-2014/. 

  

 
 

* 
 

Sfintele Icoane fac parte din Tradiția Bisericii, 
iar Sinodul al VII-lea Ecumenic le-a redogmatizat 
prezența, cinstirea și teologia în cadrul Bisericii. 
Predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/10/p
redica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2014/.  

 

 
                                                 

https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/08/predica-la-a-100-a-carte-online-8-octombrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/08/predica-la-a-100-a-carte-online-8-octombrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/10/predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/10/predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2014/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154698474270594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154698474270594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley


 

Zi de vineri, 10 octombrie 2014, zi înnorată, cu 
puțin soare după amiază.  

 
* 
 

Seara zilei de 12 octombrie 2014. O seară 
răcoroasă de duminică.  

Moartea lângă Sfinți e o binecuvântare, care e 
diferența dintre un pelerinaj și un miting electoral, 
cine este Sfânta Parascheva și de ce Biserica o 
cinstește...și Sfintele Moaște ca ferestre spre Împă- 
răția lui Dumnezeu. Predica zilei de 14 octombrie 
2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/12/p
redica-la-sfanta-cuvioasa-parascheva-14-
octombrie-2014/ 

 

 
 
Predică apreciată de Andrei Țurcanu3 şi 

PapaBerney Foley.   
PapaBerney Foley4 (22. 39): Thank you Father! 

                                                 
3 Idem:  
https://www.facebook.com/andrei.turcanu.338.  
4 Idem:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/12/predica-la-sfanta-cuvioasa-parascheva-14-octombrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/12/predica-la-sfanta-cuvioasa-parascheva-14-octombrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/12/predica-la-sfanta-cuvioasa-parascheva-14-octombrie-2014/
https://www.facebook.com/andrei.turcanu.338


 

* 
 
Vineri, zi înnorată, 17 octombrie 2014. Despre 

învierile zilnice din morți:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/17/p

redica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2014/ 
 

 
 

Pr. Vasilică Voinescu5 și PapaBerney Foley au 
apreciat predica de față.  

 
* 
 

13. 20, zi de luni, cu mult soare, 20 octombrie 
2014. A 101-a carte TPA la nivel online: Istoria începe 
de oriunde o privești (vol. 4), 441 p. Care se poate 
downloada de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/20/i
storia-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-4/.  

                                                 

https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
5 Idem:  
https://www.facebook.com/vasilica.voinescu.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/17/predica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/17/predica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/20/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-4/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/20/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-4/
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley
https://www.facebook.com/vasilica.voinescu


 

 

 
 

Cartea a fost apreciată de PapaBerney Foley și 
de Vasilică Voinescu.   

 
* 
 

23 octombrie 2014, zi de joi, ploioasă. Despre 
demonologia Bisericii și viața Sfântului Mare Muce- 
nic Dimitrie:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/23/
predica-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2014/ 

 
* 

25 octombrie 2014, zi de sâmbătă, cu vânt 
puternic și frig. La Sfântul Dimitrie Basarabov:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/25/
predica-la-sfantul-cuvios-dimitrie-basarabov-27-
octombrie-2014/.  

 
Apreciată de Vasilică Voinescu.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154749173815594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154749173815594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/23/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/23/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/25/predica-la-sfantul-cuvios-dimitrie-basarabov-27-octombrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/25/predica-la-sfantul-cuvios-dimitrie-basarabov-27-octombrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/25/predica-la-sfantul-cuvios-dimitrie-basarabov-27-octombrie-2014/


 

* 
 

27 octombrie 2014, ora 20. 46, zi de luni.  
A 102-a carte TPA la nivel online. Rețetele 

culinare ale bunicii mele Floarea Picioruș. In me- 
moriam. La doi ani de la adormirea ei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/27/
mancaruri-romanesti-cu-gust/.  

 

 
 

Apreciată de PapaBerney Foley, Vasilică 
Voinescu și Flori Bălănescu.  

 
* 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/27/mancaruri-romanesti-cu-gust/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/27/mancaruri-romanesti-cu-gust/


 

29 octombrie 2014, zi de miercuri. Ziua de 
naștere a lui Corneliu Simuț, ora 9. 22:  

 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 

domnule Prof. Dr. Dr. Corneliu Simuț, mult spor în 
tot ceea ce faceți și sper ca pe viitor să scrieți mult 
mai corect și profund despre istoria Bisericii și des- 
pre diverși teologi.   

Scriitura dumneavoastră de până acum e slabă 
din punct de vedere teologic pentru că e tenden- 
țioasă și persiflantă...și modul în care „rescrieți” 
uneori istoria e înspăimântător.  

Eu mi-am făcut datoria în a vă recenza darul 
primit (http://www.teologiepentruazi.ro/tag/prof-
dr-corneliu-c-simut/) și sunt dezamăgit de prestan- 
ța dumneavoastră academică, cât și de inapetența 
dumneavoastră pentru dialog.  

Însă sper să ieșiți din ghetoul mentalității 
baptiste și să priviți mult mai sincer viața Bisericii și 
teologia ei, pe care, acum, o priviți din afara Bise- 
ricii. Și vă spun toate acestea în mod public...pentru 
că aveți mulți „amici”, dar nu și prieteni care vă vor 
binele veșnic.  

La 13. 27, Corneliu Simuț mi-a răspuns:  
Mulțumesc că v-ați făcut timp să-mi scrieți. 

Referitor la scris, nu prea am ce face...Atâta mă duce 
capul și văd că nu reușesc să scriu decât la edituri 
precum Palgrave Macmillan, Ashgate Publishing, 

http://www.teologiepentruazi.ro/tag/prof-dr-corneliu-c-simut/
http://www.teologiepentruazi.ro/tag/prof-dr-corneliu-c-simut/
https://www.facebook.com/PalgraveMacmillan
https://www.facebook.com/ashgatepublishing


 

Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissen- 
schaften, Wipf and Stock Publishers, De Gruyter, 
Gorgias Press și Brill Publishing...  

 

 
 
Însă a trecut comentariul meu și al lui în 

modul privat, între mine și el, fără să îl mai vadă și 
alții.  

Dorin Octavian Picioruș (ora 14. 23): Domnule 
Profesor, faceți o eroare gravă dacă confundați edi- 
tura cu conținutul cărții! Nu vă ajută nicio editură 
din lume să păreți „mai genial” dacă nu sunteți 
genial.  

Eu am judecat cărțile dumneavoastră pe care 
mi le-ați trimis după conținutul și duhul lor și nu 
după editură. Puteați să mi le dați în scris de mână, 
pe toate într-un dosar, și comentariul meu critic ar 
fi fost același.  

Pentru că pe mine mă interesează cum 
gândește autorul, cât de bine știe să scrie o carte, cât 
de organică e cartea, adică dacă ea se înscrie într-o 
proiect mai vast și dacă mă învață ceva nou.  

Cărțile dumneavoastră sunt fără organicitate 
între ele, scrise pentru ca să discreditați pe unul sau 
pe altul sau pentru ca să „rescrieți” istoria...și 
dumneavoastră nu sunteți un gânditor teologic, 
care scrie sistematic, ci un compilator de infor- 
mații.  

Așa că, oriunde ați publica, rămâneți același 
pentru mine! Iar cartea dumneavoastră din com-

https://www.facebook.com/VerlagPeterLang
https://www.facebook.com/VerlagPeterLang
https://www.facebook.com/wipfandstock
https://www.facebook.com/degruyter.publishers
https://www.facebook.com/pages/Gorgias-Press/112714544514


 

puter...e la fel de „importantă” pentru mine cu 
cartea editată oriunde în lume. 

 

 
13. 55, Corneliu Simuț: Asta e...genial sigur nu 

sunt, pentru că altfel ar fi auzit lumea despre mine 
de pe la vreo 3-4 anișori.  

Un sfat, totuși, dacă-mi permiteți: între cartea 
din computer, cum spuneți, și cartea publicată e o 
diferență uneori considerabilă.  

Asta pentru că produsul propriu ajunge să fie 
citit de specialiști în domeniu care-și dau cu 
părerea, uneori la modul extrem de critic, iar cartea 
ajunge să fie îmbunătățită. Nu mai vorbesc despre 
faptul că e validată de un comitet științific.  

Cărțile mele – cele publicate în străinătate – au 
trecut prin acest ciur de critici nu întotdeauna ușor 
de înghițit, însă întotdeauna folositoare. Uneori 
cărțile din computer nu ajung să fie niciodată 
publicate pentru că nu sunt validate de nimeni. 

Dorin Octavian Picioruș (17. 01): Domnule 
Profesor, lucrurile sunt și mai dramatice, dacă, după 



 

ce v-au validat anumiți „specialiști”, cărțile dum- 
neavoastră au rămas tot slabe.  

Însă și eu știu cum se „validează” cărți...care nu 
interesează pe nimeni: se validează tot la fel de 
meschin ca și doctoratele care nu interesează pe 
nimeni. Iar dumneavoastră aveți două doctorate, 
cărți validate...și ele sunt tot neconvingătoare. De ce 
am această sâcâietoare convingere?  

 
* 

 
 
29 octombrie 2014, ora 17. 27, seară friguroasă.  
A 103-a carte TPA la nivel online. Acatistul 

Sfinților lui Dumnezeu pomeniți în ziua de 31 
octombrie: ca mulțumire, la împlinirea vârstei de 37 
de ani, adusă ocrotitorilor vieții mele.  

Poate fi downloadată de aici:  



 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/29/
acatistul-sfintilor-pomeniti-pe-31-octombrie/.   

 
Cartea a fost apreciată de PapaBerney Foley6.  

 
* 

30 octombrie 2014, dimineața, cer înnorat și 
frig. La mulți ani tuturor și multă împlinire în tot 
ceea ce faceți! Predică la împlinirea vârstei de 37 de 
ani:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/30/
predica-la-37-de-ani-31-octombrie-2014/.   

 

 
 

* 
 
Zi cu soare, frumoasă, de vineri. Ziua când 

împlinesc 37 de ani. Raiul și Iadul sunt alegerile 
noastre cu consecințe veșnice. A se vedea predica 
acestei duminici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/p
redica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2014/. 

 

                                                 
6 Adică doar unul din cei…28 de „prieteni” pe care îi 

am acum în contul de Facebook.   

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/29/acatistul-sfintilor-pomeniti-pe-31-octombrie/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/29/acatistul-sfintilor-pomeniti-pe-31-octombrie/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/30/predica-la-37-de-ani-31-octombrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/30/predica-la-37-de-ani-31-octombrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2014/


 

 
 
* 

 
 
Ora 16. 26, 31 octombrie 2014. Studiu despre 

Viața Sfântului Macarie Romanul. A 104-a carte TPA 
la nivel online: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/s
tudiu-despre-viata-sfantului-macarie-romanul/.  

  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/studiu-despre-viata-sfantului-macarie-romanul/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/studiu-despre-viata-sfantului-macarie-romanul/


 

Apreciată de Mihai Olărean7.  
 
* 
 

1 noiembrie 2014. Iordache Horațiu Dorin8:  
 
La mulți ani cu drag! Vă doresc din toată inima 

mulți ani fericiți[,] iar Bunul Dumnezeu să vă călă- 
uzească spre lumină, pace și liniștire sufletească! 

 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, domnule Dorin! Multă bucurie și sănătate 
întregii dumneavoastră familii. Vă doresc numai 
bine și împlinire! 

 
* 
 

1 noiembrie 2014. Luminița Bellomini Miroiu9: 
La mulți și binecuvântați ani[!] 

 

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, doamnă Luminița! Numai bine!  
 
* 

                                                 
7 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mihai.olarean.  
8 Idem:  
https://www.facebook.com/iordache.h.dorin.  
9 Idem: https://www.facebook.com/luminita.miroiu.  

https://www.facebook.com/mihai.olarean
https://www.facebook.com/iordache.h.dorin
https://www.facebook.com/luminita.miroiu


 

 
1 noiembrie 2014. Flori Bălănescu10: La mulți 

ani, cu sănătate! 
 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, doamnă Flori, și vă doresc să aveți multă 
împlinire în munca dumneavoastră editorială! Să- 
nătate întregii dumneavoastră familii!   

 
* 

1 noiembrie 2014. Petre Ana-Maria: La mulți 
ani! 

 
Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc!   
 

* 
 

1 noiembrie 2014. Viorica Sîrbu11: La mulți ani! 
Sănătate și putere de muncă! 

 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, domnișoară Viorica! Vă doresc să aveți 
parte de multă împlinire în cariera și viața dum- 
neavoastră! 

 
* 
 

1 noiembrie 2014, zi de sâmbătă. Mariana 
Morar: La mulți ani!!!! 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, doamnă 
Mariana! Mult spor în toate și numai bine! 

 
* 

                                                 
10 Idem: https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
11 Idem: https://www.facebook.com/viorica.sirbu1.  

https://www.facebook.com/flori.balanescu
https://www.facebook.com/viorica.sirbu1


 

 
1 noiembrie 2014, Mihai Olărean: să ne trăiți[,] 

părinte[,] întru mulți ani! 
 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, domnule Mihai! Numai bine! 
 

* 
 
2 noiembrie 2014, ora 21. 08 minute, duminică. 

Vasilică Voinescu: La mulți ani! 
 
Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc frumos, 

Părinte Vasilică! 
Vasilică Voinescu: Cu plăcere[,] părinte! 
 

* 
 

5 noiembrie 2014, zi de miercuri. Cu ceață și 
frig dimineața și cu soare frumos la prânz.  

 

 
 
Despre anghelologia Bisericii potrivit expe- 

rienței mistice a Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie 



 

Areopagitul (sec. I d. Hr.). Predica zilei de 8 
noiembrie 2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/05/p
redica-la-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-
gavriil-si-al-tuturor-puterilor-ceresti-8-noiembrie-
2014/.  

 
Apreciată de PapaBerney Foley, de Ioan 

Suhov12, de Pr. Vasilică Voinescu și de Petre Ana-
Maria.   

 
* 

 
7 noiembrie 2014, zi de vineri, cu mult soare. 

Despre împăcarea/ apropierea de Dumnezeu și 
înnoirea omului, despre credință și experiența slavei 
lui Dumnezeu:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/07/p
redica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2014/.   

 

 
Apreciată de Petre Ana-Maria.  

 
* 

                                                 
12 Idem: https://www.facebook.com/ioansuhov.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/05/predica-la-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil-si-al-tuturor-puterilor-ceresti-8-noiembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/05/predica-la-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil-si-al-tuturor-puterilor-ceresti-8-noiembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/05/predica-la-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil-si-al-tuturor-puterilor-ceresti-8-noiembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/05/predica-la-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil-si-al-tuturor-puterilor-ceresti-8-noiembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/07/predica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/07/predica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2014/
https://www.facebook.com/ioansuhov


 

 
12 noiembrie 2014, zi de miercuri, seara. 

Predică la pomenirea Sfântului Patriarh Ioan Gură 
de Aur:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/12/p
redica-la-pomenirea-sfantului-ioan-gura-de-aur-
13-noiembrie-2014/.  

 

 
 

Apreciată de Pr. Vasilică Voinescu13.  
 
* 

 
Pentru blogul: Londinoupolis14 

 

                                                 
13 A se vedea:  
https://www.facebook.com/vasilica.voinescu.  
14 Idem:  
http://londinoupolis.blogspot.ro/2014/12/londinoup

olis-is-4.html.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/12/predica-la-pomenirea-sfantului-ioan-gura-de-aur-13-noiembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/12/predica-la-pomenirea-sfantului-ioan-gura-de-aur-13-noiembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/12/predica-la-pomenirea-sfantului-ioan-gura-de-aur-13-noiembrie-2014/
https://www.facebook.com/vasilica.voinescu
http://londinoupolis.blogspot.ro/2014/12/londinoupolis-is-4.html
http://londinoupolis.blogspot.ro/2014/12/londinoupolis-is-4.html


 

 
 

* 
 
18. 43, 14 noiembrie 2014, zi de vineri. Despre 

responsabilitatea față de toți. Adică despre ce în- 
seamnă a fi om din perspectiva lui Dumnezeu. 
Predica duminicii care vine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/14/p
redica-la-duminica-a-25-a-dupa-rusalii-2014/.  

 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/14/predica-la-duminica-a-25-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/14/predica-la-duminica-a-25-a-dupa-rusalii-2014/


 

Apreciată15 de Petre Ana-Maria, Pr. Vasilică 
Voinescu, PapaBerney Foley și Pr. Cătălin Stancu16.   

 
* 

 
 
Predică la Rom. 1-2, conform comentariului 

Sfântului Ioan Gură de Aur:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/17/a-

treia-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-
romani/.  

 
Apreciată de Pr. Vasilică Voinescu și Petre 

Ana-Maria.  
 

* 
 

20 noiembrie 2014, zi de joi, ploioasă. Despre 
cum a viețuit Maica Domnului în Sfânta Sfintelor și 

                                                 
15 Patru din cei 32 de prieteni din lista mea de acum 

de pe Facebook.  
16 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ioncatalin.stancu.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/17/a-treia-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/17/a-treia-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/17/a-treia-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/
https://www.facebook.com/ioncatalin.stancu


 

de ce este ea paradigma isihaștilor, adică a crești- 
nilor ortodocși care se curățesc de patimi prin rugă- 
ciune neîncetată, cunoaștere teologică și nevoință 
duhovnicească. Predica zilei de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/20/p
redica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-
2014/.  

 

 
 
Apreciată de PapaBerney Foley, de Pr. Vasilică 

Voinescu și de Adrian Ani-Endira Serghiescu.  
 
* 
 

21 noiembrie 2014, zi de vineri, ploioasă.  
Îmbogățirea în Dumnezeu e bogăția din care 

dărui. Predica acestei duminici:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/21/p

redica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2014/.  
 

* 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/20/predica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/20/predica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/20/predica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/21/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/21/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2014/


 

 
 
27 noiembrie 2014, zi de joi, înnorată. 

Poruncile lui Dumnezeu sun pline de pozitivitate 
pentru că scot din noi toate patimile. Viața cu 
Dumnezeu este un continuu imposibil devenit 
posibil. Suntem martorii unei minuni imense: 
faptul că poporul român este creștin-ortodox de 
2.000 de ani. Adevărata schimbare pornește de la 
schimbarea fiecăruia dintre noi. Nicio orânduire 
socială nu ne înnoiește în afară de Biserică. Predica 
zilei de 30 noiembrie 2014:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/27/p
redica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2014/.  

 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/27/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/27/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2014/


 

Apreciată de Petre Ana-Maria și de Pr. Vasilică 
Voinescu.  
 

* 

 
 
29 noiembrie 2014, zi de sâmbătă, friguroasă: 

A 105-a carte TPA la nivel online are 502 pagini și 
poate fi downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/29/f
ragmentarium-vol-4/.  

 
Apreciată de Pr. Vasilică Voinescu și 

PapaBerney Foley. 
 
* 

 
4 decembrie 2014, zi înnorată, de joi. La 

pomenirea Sfântului Arhiepiscop Nicolae al Mirei 
Liciei și la 8 ani de existență a platformei Teologie 
pentru azi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/04/
predica-la-sfantul-ierarh-nicolae-arhiepiscopul-
mirelor-liciei-6-decembrie-2014/.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/29/fragmentarium-vol-4/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/29/fragmentarium-vol-4/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/04/predica-la-sfantul-ierarh-nicolae-arhiepiscopul-mirelor-liciei-6-decembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/04/predica-la-sfantul-ierarh-nicolae-arhiepiscopul-mirelor-liciei-6-decembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/04/predica-la-sfantul-ierarh-nicolae-arhiepiscopul-mirelor-liciei-6-decembrie-2014/


 

 

 
 
Apreciată de PapaBerney Foley, de Vasilică 

Voinescu, de Adrian Ani-Endira Serghiescu și de 
Petre Ana-Maria.   

 
* 
 

5 decembrie 2014, zi de vineri, înnorată. 
Sărbătoarea e formată din eliberarea de patimi și 
din bucurie dumnezeiască. Până când Dumnezeu 
nu ne scoate și nu ne îndreptează din păcatele 
noastre, noi nu putem să prăznuim cu adevărat. 
Predica acestei duminici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/05/
predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2014/.  

 
Apreciată de PapaBerney Foley, de Petre Ana-

Maria și de Pr. Cătălin Stancu.   

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/05/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/05/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2014/


 

 

 
 

* 
 
17. 08, 11 decembrie 2014, s-a lăsat seara. Ce rol 

au neputințele de tot felul în viața noastră și ce 
înseamnă să te împlinești interior:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/11/p
redica-despre-cum-ne-raportam-la-neputinte-
2014/.  

 
* 
 

13 decembrie 2014, 13. 02, soare foarte frumos, 
sâmbătă. Despre reala mâncare trupească, despre 
autentica mâncare duhovnicească și despre ce 
înseamnă mâncarea deplină a teologiei mistice orto- 
doxe: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/13/predic
a-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2014/.  

 
Apreciată de PapaBerney Foley. 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/11/predica-despre-cum-ne-raportam-la-neputinte-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/11/predica-despre-cum-ne-raportam-la-neputinte-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/11/predica-despre-cum-ne-raportam-la-neputinte-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/13/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/13/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2014/


 

* 
 

15. 58, zi de joi, 18 decembrie 2014, cer înnorat. 
Luceafărul. Comentariu literar: a 106-a carte TPA la 
nivel online:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/18/l
uceafarul-comentariu-literar/.  

 

 
 
Apreciată de Grădinaru Larisa Maria17.  
 

* 
 

Vineri, 19 decembrie 2014, cer înnorat și ceață. 
Ora 13. 11: Praznicul Nașterii Domnului se grăbește 
să ne întâmpine. Despre cine e Cel care Se naște și 
ce a făcut, face și va face El pentru noi, dimpreună 
cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Predica duminicii 
dinaintea Nașterii Domnului:  
                                                 

17 A se vedea:  
https://www.facebook.com/maya.lary.7.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/18/luceafarul-comentariu-literar/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/18/luceafarul-comentariu-literar/
https://www.facebook.com/maya.lary.7


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/19/p
redica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-
2014/.  

 
 

 
 

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/19/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/19/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/19/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-2014/


 

Apreciată de Pr. Cătălin Stancu18 și de 
PapaBerney Foley.  

 
* 
 

20 decembrie 2014, ora 11.00, la împlinirea a 36 
de ani.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă doresc multă 
bucurie și împlinire în toate, domnișoară Viorica 
Sîrbu19, și să nu abdicați niciodată de la principiile 
dumneavoastră! Cu fiecare dintre noi Dumnezeu 
are o lucrare, o lucrare anume, și vom înțelege acest 
lucru mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu să vă 
binecuvinteze și să vă întărească! La mulți ani și să 
aveți parte de sărbători pline de bucurie dumne- 
zeiască!”.  

 
Comentariu apreciat de Iordache Horațiu 

Dorin și de Iorgus-Serghei Cicala20.  
 
Viorica Sîrbu: Mulțumesc, părinte! Crăciun 

îmbelșugat în bucurii, har, sănătate și pace! 
 

* 
 

23 decembrie 2014, zi de marți, ora 14. 17. Cer 
înnorat, soarele s-a arătat de câteva ori.  

Predică la Nașterea Domnului: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/23/

predica-la-nasterea-domnului-25-decembrie-2014/.  

                                                 
18 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ioncatalin.stancu.  
19 Idem: https://www.facebook.com/viorica.sirbu1.  
20 Idem:  
https://www.facebook.com/iorgusserghei.cicala.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/23/predica-la-nasterea-domnului-25-decembrie-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/23/predica-la-nasterea-domnului-25-decembrie-2014/
https://www.facebook.com/ioncatalin.stancu
https://www.facebook.com/viorica.sirbu1
https://www.facebook.com/iorgusserghei.cicala


 

 

 
 

Apreciată de PapaBerney Foley21.  
 
* 

 
 
26 decembrie 2014, seara, 19.08. Zi de vineri. 

                                                 
21 Acum, pe 23 decembrie 2014, numărul celor 

prezenți în grupul meu e de 23. Iar Foley e singurul 
neromân din grup…Însă știe să aprecieze…  



 

 
Predică la pomenirea Sfântului Arhidiacon 

Ștefan:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/26/

predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-intaiul-
mucenic-si-arhidiacon-stefan-27-decembrie-2014/. 

 
Apreciată de PapaBerney Foley.  

 
* 
 

27 decembrie 2014, ora 18. 48, sâmbătă, nin- 
soare frumoasă. Predică la Duminica după Nașterea 
Domnului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/27/
predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-
2014/.  

 

 
 
Apreciată de Pr. Ionel Cosmin22 și de Pr. 

Cătălin Stancu23.  

                                                 
22 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ionel.cosmin.56.  
23 Idem:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/27/predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/27/predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-2014/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/27/predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-2014/
https://www.facebook.com/ionel.cosmin.56


 

* 
 
Dorin Streinu, Opere alese [vol. 8] este a 107-a 

carte TPA publicată la nivel online și a 25-a 
publicată în 2014. Și poate fi downloadată de aici: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/30/
dorin-streinu-opere-alese-vol-8/.  

 

 
 

Apreciată de PapaBerney Foley.  
 
* 

E un soare splendid afară. Un soare în plin ger. 
31 decembrie 2014, ultima zi a anului.  

Primul praznic împărătesc al lui 2015 e un 
praznic sângeros. Din trupul Domnului a curs sânge 

                                                 

https://www.facebook.com/ioncatalin.stancu.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/30/dorin-streinu-opere-alese-vol-8/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/30/dorin-streinu-opere-alese-vol-8/
https://www.facebook.com/ioncatalin.stancu


 

pentru noi. Tăierea împrejur a fost o prefigurare a 
Botezului Bisericii. Dacă vrem să fim niște bătrâni 
frumoși, atunci trebuie să fim niște oameni duhovni- 
cești. Predica e aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/31/p
redica-la-taierea-imprejur-cea-dupa-trup-a-
domnului-2015/.  

 

 
 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/31/predica-la-taierea-imprejur-cea-dupa-trup-a-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/31/predica-la-taierea-imprejur-cea-dupa-trup-a-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/31/predica-la-taierea-imprejur-cea-dupa-trup-a-domnului-2015/


 

 
 
Apreciată de Pr. Cătălin Stancu.  

 
* 
 

 
 
Soare, ger, fără pic de vânt. Sâmbătă, ora 12. 50.  



 

Prima predică pe 2015. Despre Botezătorul 
Domnului și sfaturi de viață pentru 2015:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/03/
predica-la-duminica-dinaintea-botezului-
domnului-2015/.  

 
Apreciată de PapaBerney Foley și Pr. Cătălin 

Stancu.  
 
* 
 

Soare, frig, zi de luni, ajunul Botezului 
Domnului, 9. 31, 5 ianuarie 2014. Evanghelia, 
troparul și Icoana Botezului Domnului și despre 
sfânta apă pe care o vom bea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/05/
predica-la-botezul-domnului-2015/.  

 

 
 

Apreciată de Pr. Cătălin Stancu. 
* 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/03/predica-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/03/predica-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/03/predica-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/05/predica-la-botezul-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/05/predica-la-botezul-domnului-2015/


 

 
Ora 19. 51, marți, 6 ianuarie 2015. La pomenirea 

Sfântului Ioan Botezătorul:   
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/06/

predica-la-soborul-sfantului-proroc-ioan-
botezatorul-2015/.  

 

 
 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/06/predica-la-soborul-sfantului-proroc-ioan-botezatorul-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/06/predica-la-soborul-sfantului-proroc-ioan-botezatorul-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/06/predica-la-soborul-sfantului-proroc-ioan-botezatorul-2015/


 

Apreciată de Andrei Țurcanu, de Pr. Cătălin 
Stancu, de Preot Cosmin, de PapaBerney Foley și de 
Nuță Emil24.   

 
* 
 

15. 18, zi de joi, 8 ianuarie 2015. Un ger cu soare. 
Însă am publicat prima carte pe 2015.  

Creatori de limbă și de viziune poetică [vol. 2. 1]: 
a 108-a carte TPA la nivel online. Un comentariu 
literaro-teologic la „Istoria ieroglifică” a lui Dimi- 
trie Cantemir. Aici, pentru download:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/08/
creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-1/.  

 

 
 

* 

                                                 
24 A se vedea:  
https://www.facebook.com/emylash27.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/08/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-1/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/08/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-1/
https://www.facebook.com/emylash27


 

Ger mare, înnorat, zi de vineri. 9 ianuarie 2015, 
ora 16. 49. Predica duminicii viitoare: despre adevă- 
rata pocăință, cea care ne umple de bucurie dumne- 
zeiască. Aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/09/
predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-
2015/.  

 

 
 

Apreciată de Pr. Cătălin Stancu.  
 
* 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/09/predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/09/predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/09/predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-2015/


 

15 ianuarie 2015, zi de joi, cu soare. 
Recunoștința se naște din pocăință. Din 

conștientizarea bunătății și a milei lui Dumnezeu 
cu noi. Predica acestei duminici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/p
redica-la-duminica-a-29-a-dupa-rusalii-2015/.   

 
Apreciată de PapaBerney Foley și Pr. Cătălin 

Stancu.  
 

* 
 

Tot 15 ianuarie 2015, seara, 18. 11. 9 studii ale 
Părintelui Profesor Dumitru Popescu într-o ediție 
exclusiv online. A 109-a carte TPA la nivel online: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/dumn
ezeu-e-viu-si-prezent-in-lume-prin-slava-sa/.  

 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/dumnezeu-e-viu-si-prezent-in-lume-prin-slava-sa/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/dumnezeu-e-viu-si-prezent-in-lume-prin-slava-sa/


 

Apreciată de PapaBerney Foley și Nuță Emil.  
 
* 
 

12. 16 minute, marți, 20 ianuarie 2015.  
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 

(traducere din limba greacă veche):  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/20/

epistola-catre-efeseni/.  
A 110-a carte TPA la nivel online. 
 

 
 

* 
Ora 20. 17, miercuri. 21 ianuarie 2015.  
A 111-a carte TPA la nivel online este...Cartea 

Sfântul Profet Ionas (traducere din limba greacă 
veche): 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/21/cartea
-sfantului-profet-ionas/.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/20/epistola-catre-efeseni/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/20/epistola-catre-efeseni/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/21/cartea-sfantului-profet-ionas/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/21/cartea-sfantului-profet-ionas/


 

 
 

Apreciată de PapaBerney Foley și de Nuță 
Emil.  

 
* 

 
14. 14, vineri, 23 ianuarie 2015. Zi înnorată și 

plină de ceață. A 112-a carte TPA la nivel online: Cele 
3 Epistole catolice ale Sfântului Apostol Ioannis. 
Aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/c
ele-3-epistole-catolice-ale-sfantului-apostol-
ioannis/.  

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/cele-3-epistole-catolice-ale-sfantului-apostol-ioannis/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/cele-3-epistole-catolice-ale-sfantului-apostol-ioannis/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/cele-3-epistole-catolice-ale-sfantului-apostol-ioannis/


 

 
 

Apreciată de Nuță Emil și de PapaBerney 
Foley.  

 
* 

 
Cer înnorat, burează, vânt. 24 ianuarie 2015, zi 

de sâmbătă.  
Folosul real al predicării, oamenii sunt viu in- 

teresați de viața veșnică, credința reală e întot- 
deauna uimitoare prin faptele ei, exemplul Sfântu- 
lui Apostol Zacheos, fiecare dintre noi trebuie să 
aducă umanității aportul său. Predica zilei de mâi- 
ne:  



 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/24/
predica-la-duminica-a-32-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

 
 

Apreciată de Nuță Emil.  
 
* 

 
29 ianuarie 2015, 15. 47, zi de joi. Înnorată.  
Predică la pomenirea celor 4 mari Sfinți Ierarhi 

pomeniți pe 30 ianuarie 2015:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/29/

predica-la-pomenirea-celor-4-sfinti-ierarhi-ai-
bisericii-30-ianuarie-2015/.  

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/24/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/24/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/29/predica-la-pomenirea-celor-4-sfinti-ierarhi-ai-bisericii-30-ianuarie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/29/predica-la-pomenirea-celor-4-sfinti-ierarhi-ai-bisericii-30-ianuarie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/29/predica-la-pomenirea-celor-4-sfinti-ierarhi-ai-bisericii-30-ianuarie-2015/


 

 
 

 
 



 

Apreciată de PapaBerney Foley, Nuță Emil și 
Pr. Cătălin Stancu.  

* 
 

30 ianuarie 2015, ora 14. 32, zi cu soare după 
amiază.  

A 113-a carte TPA: Epistola catolică a Sfântului 
Apostol Iacovos, fratele Domnului și Episcopul 
Ierusalimului. Din limba greacă veche. Aici, pentru 
download: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/episto
la-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele-
domnului/. 

 

 
 

        Apreciată de PapaBerney Foley.  
 
* 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/epistola-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele-domnului/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/epistola-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele-domnului/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/epistola-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele-domnului/


 

14. 07, sâmbătă, 31 ianuarie 2015. Soare cu vânt. 
Despre îndreptarea duhovnicească a ortodocșilor. 
Predică la începutul Triodului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/31/p
redica-la-duminica-a-33-a-dupa-rusalii-2015/.  
 

 
 

Apreciată de PapaBerney Foley și Nuță Emil. 
 
* 

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/31/predica-la-duminica-a-33-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/31/predica-la-duminica-a-33-a-dupa-rusalii-2015/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155160591840594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155160591840594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1


 

Ora 21. 40, duminică, 1 februarie 2015.  
Cel care ne întâmpină, acela vrea să ne îmbră- 

țișeze. Sau Cel care vrea să ne învețe să întâmpinăm 
pe alții, vrea să ne schimbe radical. Predică la praz- 
nicul Întâmpinării Domnului:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/01/
predica-la-intampinarea-domnului-2015/.  

 
Apreciată de Adrian Ani-Endira Serghiescu, de 

Nuță Emil, de Pr. Cătălin Stancu și de PapaBerney 
Foley.   

 
* 
 

2 februarie 2015, ora 14. 43, mesaj la împlinirea 
vârstei de 23 de ani:   

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, doamnă 
Frangu Lidia25, multă sănătate și împlinire în tot 
ceea ce faceți și Dumnezeu să vă binecuvinteze 
familia cu bucurie dumnezeiască! 

 
Frangu Lidia a apreciat mesajul meu.  
 

* 
 

14. 13, miercuri, 4 februarie 2015, zi cu soare, 
apoi cu nori.  

 
Cartea Sfântului Profet Ioil este a 114-a carte 

TPA la nivel online. Aici, pentru download:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/04/

cartea-sfantului-profet-ioil/.  
 

                                                 
25 A se vedea:  
https://www.facebook.com/radu.lidia.1.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/01/predica-la-intampinarea-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/01/predica-la-intampinarea-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/04/cartea-sfantului-profet-ioil/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/04/cartea-sfantului-profet-ioil/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155174234630594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/radu.lidia.1


 

 
 

A fost apreciată de Pr. Marius Ioan Floareș 
imediat după publicitare și apoi de PapaBerney 
Foley.    

 
Marius Ioan Floareș: Doamne ajută[,] părinte! 

Să vă răsplătească Bunul Dumnezeu pentru efortul 
pe care îl faceți!! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, Părinte Marius Ioan Floareș, și vă doresc 
numai bine!  

 
* 
 

Despre venirea în sine, pocăință, iertare, cei 
doi fii, împărtășirea cu Sfânta Euharistie:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/06/
predica-la-duminica-a-34-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155174234630594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155174234630594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/06/predica-la-duminica-a-34-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/06/predica-la-duminica-a-34-a-dupa-rusalii-2015/


 

 
 

Apreciată de Pr. Cătălin Stancu.  
 
* 
 

10 februarie 2014, ora 7. 24 minute. Mesaj cu 
ocazia zilei de naștere:  

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, domni- 
șoară Oana Ilie26, și să aveți parte de multă împlinire 
în tot ceea ce faceți! Dumnezeu să vă binecuvinteze 
și să vă ajute în toate zilele vieții dumneavoastră!  

Oana Ilie: Vă mulțumesc din suflet! Așa să dea 
Domnul la toată lumea! 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu vă mulțumesc! 
 

* 
 
14, 38, marți, 10 februarie 2015, zi cu soare dar 

geroasă.  

                                                 
26 A se vedea:  
https://www.facebook.com/oana.ilie.75.  

https://www.facebook.com/oana.ilie.75


 

Cărțile Sfinților Profeți Avdiu și Angheos. A 115-
a carte TPA la nivel online. Poate fi downloadată de 
aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/10/c
artile-sfintilor-profeti-avdiu-si-angheos/.  
 

 
 

Cartea a fost apreciată de Pr. Marius Ioan 
Floareș27, de PapaBerney Foley28 și de Nuță Emil29.  

 
* 

 
20. 31, vineri, 13 februarie 2015. Seară geroasă.   
Epistola către Filippeni a Sfântului Apostol 

Pavlos este a 116-a carte TPA la nivel online. Aici, 
pentru download:  
                                                 

27 Idem:  
https://www.facebook.com/mariusioan.floares.  
28 Idem:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
29 Idem: https://www.facebook.com/emylash27.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/10/cartile-sfintilor-profeti-avdiu-si-angheos/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/10/cartile-sfintilor-profeti-avdiu-si-angheos/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155195432605594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155195432605594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/mariusioan.floares
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley
https://www.facebook.com/emylash27


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/13/e
pistola-catre-filippeni-a-sfantului-apostol-pavlos/.  

 

 
 

 

Cartea a fost apreciată de PapaBerney Foley.  
 
* 
 

Soare, 14. 20, sâmbătă, ger. Sâmbăta pomenirii 
celor adormiți, 14 februarie 2015.  

Judecata Domnului, criteriile reale ale jude- 
cății Sale și mântuirea ca asumare integrală a cre- 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/13/epistola-catre-filippeni-a-sfantului-apostol-pavlos/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/13/epistola-catre-filippeni-a-sfantului-apostol-pavlos/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155207202620594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155207202620594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1


 

dinței și a vieții ortodoxe. Predica Duminicii În- 
fricoșătoarei Judecăți, când lăsăm sec de carne:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/14/
predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2015/.  

 

 
 
Predica a fost apreciată de PapaBerney Foley.  
 

* 
 

18. 52, sâmbătă, 14 februarie 2015.  
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Alina Pave- 

lescu30, v-am cunoscut astăzi blogul31, mi-a plăcut 
poezia dumneavoastră realist-acidă, punctuală, 
care vorbește despre București, și de aceea am decis 
să vă cunosc și pe Facebook. Vă mulțumesc frumos 
pentru că ați acceptat cererea mea de prietenie! 

Alina Pavelescu: Vă mulțumesc și eu. Sunt o 
poetă de ocazie și de stare, fără alte ambiții.  

                                                 
30 A se vedea:  
https://www.facebook.com/alina.pavelescu.  
31 Idem: http://savonarolawho.wordpress.com/.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/14/predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/14/predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2015/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155209858160594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155209858160594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/alina.pavelescu
http://savonarolawho.wordpress.com/


 

Dorin Octavian Picioruș: Dimpotrivă, mie îmi 
păreți a fi un om foarte atent și lucid cu realitatea! 
Adică un poet veritabil. 

 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Blogul dumnea- 
voastră e scris bine, personalizat, cu nervi, și îmi 
este dat rar să mă bucur de o astfel de literatură. De 
aceea vă mulțumesc pentru ceea ce scrieți! 

Alina Pavelescu: Și eu, pentru încurajări.  
 

* 
 

Ora 19. 57, duminică, 15 februarie 2015, mesaj 
pentru Părintele Valentin Chircu32:  

Dorin Octavian Picioruș: Bună seara, Părinte 
Valentin! Vă doresc un an cât mai bun și numai 
bine! 

 

După 2-3 zile a apreciat și Părintele Valentin 
mesajul de față. Pe 5 octombrie 2015, mesajul meu a 
fost apreciat de Vasile Lache33 din Onești.  

 

                                                 
32 A se vedea:  
https://www.facebook.com/chircu.valy.  
33 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000086

83002030.  

https://www.facebook.com/chircu.valy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008683002030
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008683002030


 

* 
 
22. 32, 15 februarie 2015, duminică, mesaj 

pentru Cristian Bădiliță (greco-catolic):  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, domnule Cristian Bădiliță34, pentru că mi-ați 
acceptat cererea de prietenie! Mult spor în tot ceea 
ce faceți și numai bine! 

 

Nu mi-a răspuns niciun cuvânt.  
 

* 
 

23. 16, duminică, 15 februarie 2015, mesaj 
pentru Dr. Dan Eugen Guțu, când l-am primit în 
cercul meu de prieteni:  

Dorin Octavian Picioruș: Bună seara, domnule 
Dan Eugen Guțu35! Când zic Guțu, pentru mine 
înseamnă Gheorghe Guțu și Dicționarul său Latin-
Român. Poate că sunteți rude.  

Însă cred că cartea de aici vă aparține și am 
citit-o: https://archive.org/details/JurnalDeIdei,  

și sunteți Doctor în Filosofie:  
http://www.unibuc.ro/studies/index.php?pat

h=Doctorate2013Iulie%2FGUTU+DAN+EUGEN+-
+Teoria+ideilor+la+Platon+in+perioada+precritica
%2F.  

Sper să vă cunosc și mai bine! 
 
Tocmai pe…3 martie 2015, Dan Guțu a apreciat 

comentariul meu. Dar nu mi-a spus nimic, aidoma 
lui Bădiliță, de la care a și venit la mine.  

                                                 
34 Idem:  
https://www.facebook.com/cristian.badilita.  
35 Idem: https://www.facebook.com/dan.gutzu.  

https://archive.org/details/JurnalDeIdei
http://www.unibuc.ro/studies/index.php?path=Doctorate2013Iulie%2FGUTU+DAN+EUGEN+-+Teoria+ideilor+la+Platon+in+perioada+precritica%2F
http://www.unibuc.ro/studies/index.php?path=Doctorate2013Iulie%2FGUTU+DAN+EUGEN+-+Teoria+ideilor+la+Platon+in+perioada+precritica%2F
http://www.unibuc.ro/studies/index.php?path=Doctorate2013Iulie%2FGUTU+DAN+EUGEN+-+Teoria+ideilor+la+Platon+in+perioada+precritica%2F
http://www.unibuc.ro/studies/index.php?path=Doctorate2013Iulie%2FGUTU+DAN+EUGEN+-+Teoria+ideilor+la+Platon+in+perioada+precritica%2F
https://www.facebook.com/cristian.badilita
https://www.facebook.com/dan.gutzu


 

* 
Aseară, 16 februarie 2015 și astăzi dimineață, 17 

februarie:  

 
 
Ceea ce este evident: oamenii ăștia nu știu să 

comunice cu cei străini lor. Au venit pe un spațiu de 
socializare numai pentru cunoscuții lor direcți.  

* 
Ora 14. 34, zi de miercuri, cu soare, frumoasă.  
 
Cântarea Cântărilor a Sfântului Profet Salo- 

mon este a 117-a carte marca Teologie pentru azi. 
Poate fi downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/18/c
antarea-cantarilor/.  

 
Apreciată de Alina Pavelescu (la 2-3 minute 

după publicitarea cărții pe Facebook).  
 
Dorin Octavian Picioruş: Vă mulțumesc 

frumos, doamnă Alina Pavelescu! 
 
Apoi a fost apreciată de PapaBerney Foley și de 

Nuță Emil. 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/18/cantarea-cantarilor/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/18/cantarea-cantarilor/


 

 
 
* 

 
Sâmbătă, soare, 21 februarie 2015, ora 12. 32.  
Postul nostru trebuie să fie plin de iertare și de 

milostenie. Predica la duminica lăsatului sec de 
carne: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/21/dumi
nica-izgonirii-lui-adam-din-rai-2015/.  

 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/21/duminica-izgonirii-lui-adam-din-rai-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/21/duminica-izgonirii-lui-adam-din-rai-2015/


 

* 
 

21. 27, marți, 24 februarie 2015, seară liniștită.  
Despre postul nostru și despre lumina lui 

Dumnezeu care ne inundă atunci când postim. 
Predica acestei zile:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/24/
predica-in-miercurea-primei-saptamani-a-
postului-mare-24-februarie-2015/.  

 

 
 
Apreciată de PapaBerney Foley și Nuță Emil.  

 

* 
 

13. 02, vineri, 27 februarie 2015, zi cu soare 
dimineața, apoi s-a înnorat.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/24/predica-in-miercurea-primei-saptamani-a-postului-mare-24-februarie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/24/predica-in-miercurea-primei-saptamani-a-postului-mare-24-februarie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/24/predica-in-miercurea-primei-saptamani-a-postului-mare-24-februarie-2015/


 

Despre Duminica Ortodoxiei, Sinodiconul Or- 
todoxiei, împărtășire și viața noastră în acest dum- 
nezeiesc post:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/27/
predica-la-duminica-intai-din-postul-mare-2015/.  

 
 

 
 

Apreciată de PapaBerney Foley.  
 

* 
La ziua de naștere, 13. 34, 28 februarie 2015:  
 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, doamnă 

Mariana Morar, și numai bine în tot ceea ce faceți! 
Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească!  

 
Mariana Morar, PapaBerney Foley și Nuță 

Emil au apreciat comentariul meu.  
 
Mariana Morar: Mulțumesc din tot sufletul. 
Dorin Octavian Picioruș: Să fiți sănătoasă, 

doamnă, și în putere! Numai bine.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/27/predica-la-duminica-intai-din-postul-mare-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/27/predica-la-duminica-intai-din-postul-mare-2015/


 

* 
La un comentariu al lui Cristian Bădiliță36, 28 

februarie 2015, 13. 48:  
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Cristian 

Bădiliță, de oricine se poate râde...contează însă 
motivul! Și, mai ales, cu ce te alegi de pe urma 
râsului. Cel mai adesea: cu nimic, decât cu o porție 
ingrată de...bună părere de sine. 

 Înainte și după convertirea dumneavoastră la 
greco-catolicism v-am urmărit cu atenție comenta- 
riile și producțiile literare...și râsul dumneavoastră 
de profunzime e plin de revoltă.  

O revoltă născută din ideea că nu sunteți 
înțeles și nici apreciat. Într-o anume măsură e 
adevărat: nu sunteți apreciat pentru că nu sunt 
mulți...care să vă înțeleagă specializarea lingvisti- 
co-teologică.  

Dar, pe de altă parte, zeflemeaua cu care vă 
umpleți inima și scrisul nu vă împacă, nu aduce 
nicio serenitate.  

Însă „străpungăturile” stilistice pe care le 
folosiți cu referire la „RSR” și „BOR” arată o iubire 
bolnavă și pentru România și pentru Biserica lui 
Dumnezeu din care ați plecat. De aceea, a râde de 
dumneavoastră mi se pare un lucru dureros: pentru 
că ar trebui să râd de o iubire îmbolnăvită de resen- 
timente. 

Comentariu la care Bădiliță nu a răspuns 
nimic. Dar care a fost apreciat de Maria Ardelean37 
și de Andrei Pintilie38.  

                                                 
36 A se vedea:  
https://www.facebook.com/cristian.badilita.  
37 Idem:  
https://www.facebook.com/maria.ardelean.77.  
38 Idem:  

https://www.facebook.com/cristian.badilita
https://www.facebook.com/maria.ardelean.77


 

* 
 
4 martie 2015, miercuri, 16. 47, pentru Cristian 

Bădiliță, care își bătea joc de teologii ortodocși 
români:  

Dorin Octavian Picioruș: Domnule Bădiliță, ce 
nu înțeleg eu din lunga și non-principiala dumnea- 
voastră șaradă e acest lucru: de ce nu aveți ochi și 
pentru impostorii din biserica unde sunteți acum, 
ci aveți critici doar cu privire la Biserica din care ați 
plecat.   

Un om „onest” cum vă pretindeți – dar nu 
sunteți – asta ar trebui să facă: să vadă uscăturile din 
greco-catolicism și să le vitupereze tot la fel de mult 
ca și pe cele din Ortodoxie.  

Dacă sunteți „un Luther” al greco-cato- 
licilor...trebuie să vă ocupați de ei în primul rând. Și 
cum greco-catolicismul este soră cu romano-
catolicismul, toată ziua ar trebui să dezbateți despre 
cât de „proști” sunt greco-catolicii și romano-cato- 
licii și nu...despre Biserica din care ați plecat și care 
ar trebui să fie „moartă” pentru dumneavoastră.  

 
Și la ora 17. 30, în aceeași zi, Cristian 

Bădiliță…se retrăsese dintre „prietenii” mei de pe 
Facebook. Se pare că adevărul e întotdeauna inco- 
mod…  

* 
 

5 martie 2015, zi de joi, ora 10. 30:  
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Ana Maria 

Negară39, m-au surprins în mod plăcut sculpturile 

                                                 

https://www.facebook.com/andrei.pintilie.16.  
39 A se vedea:  

https://www.facebook.com/andrei.pintilie.16


 

dumneavoastră în piatră și lemn și am vrut să vă 
cunosc și mai bine. Tocmai de aceea v-am trimis o 
cerere de prietenie. Și vă mulțumesc pentru că mi-
ați acceptat-o. 

 

 
 

Ambele cuvinte ale mele au fost apreciate de 
Ana Maria Negară.  

 
* 

 
14. 50. Joi, 5 martie 2015.  
 
Binele și răul le facem la modul integral. 

Marele rău al ipocriziei. Despre persoana și teologia 
Sfântului Grigorie Palama. Convertirea e un mare 
curaj și un eroism continuu. Predica la duminica a 
doua din Postul Mare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/05/
predica-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-2015/.   

 
Apreciată de Pr. Cătălin Stancu. 

                                                 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10000732
2858527.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/05/predica-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/05/predica-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-2015/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007322858527
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007322858527


 

 
 
* 

17. 20, 6 martie 2015, vineri, după zăpadă:  
 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, doamnă Silvia Mărunțelu40, că ați acceptat 
cererea mea de prietenie! Vă doresc numai bine și 
mult spor în cariera dumneavoastră didactică! 

 

 
 

Cuvinte apreciate de PapaBerney Foley și 
Silvia Mărunțelu.  

 
Silvia Mărunțelu: Vă mulțumesc! Asemenea! 

                                                 
40 A se vedea:  
https://www.facebook.com/silvia.maruntelu.   

https://www.facebook.com/silvia.maruntelu


 

 
 

* 
6 martie 2015, ora 20. 23:  
 
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, dom- 

nule Pios Marian41! Vă mulțumesc pentru cererea de 
prietenie! 

Pios Marian: eu mulțumesc, respectele mele.  
 

* 
 

7 martie 2015, sâmbătă, 12. 53:  
 
Dorin Octavian Picioruș: „Superba imagine”, 

domnule Pios Marian, cu scris în limba greacă, ați 
preluat-o dintr-un articol al soției mele...dar fără să 
precizați sursa. Însă, dacă nu precizați autorul, 
atunci când luați un text de la el, înseamnă că îl 
minimalizați, că îl disprețuiți. Și asta nu face nimă- 
nui cinste.  

 

 

                                                 
41 A se vedea:  
https://www.facebook.com/pios.marian.  

https://www.facebook.com/pios.marian


 

 
 

S-a făcut că n-a înțeles și l-am șters dintre 
„prieteni” după câteva ore.  

 
* 

14. 24, luni, 9 martie 2015, zi însorită:  
 

Dorin Octavian Picioruș: Bună ziua, Părinte 
Ivănușcă Liviu Florin42, și vă mulțumesc pentru 
dorința de a mă cunoaște! Aveți obiceiuri speciale 
în localitatea dumneavoastră. Nu am mai văzut 
până acum purtarea plugului împodobit cu brad. 

 
A intrat imediat la mine, după ce i-am acceptat 

cererea de prietenie și i-am scris acest comentariu. 

                                                 
42 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ivanusca.liviuflorin.  

https://www.facebook.com/ivanusca.liviuflorin


 

Timp de două ore nu a zis nimic, de aceea l-am șters 
și pe dumnealui din grupul meu.   

Dar după miezul nopții, când nu mai era în 
grupul meu, mi-a răspuns:  

 
Ivănușcă Liviu Florin: Așa e. Mulțumesc și eu 

pentru accept. 
* 
 

10 martie 2015, ora 11. 51, zi cu soare și nori:  
 
Dorin Octavian Picioruș: Care este motivul, 

Crina și Iulius Mureșan43, pentru care ați dorit să 
intrați în grupul meu de prieteni de pe Facebook? 
Mă cunoașteți de undeva? Ați auzit ceva despre 
mine? Vreți ca să îmi spuneți ceva anume?...  

 
Au intrat, au văzut, n-au zis nimic…și i-am 

șters și pe ei din grupul meu. Pentru că astfel se 
vorbește cu cei care nu vor să vorbească cu 
tine…după ce ei înșiși ți-au cerut prietenia.  

Însă, mai degrabă, cred că vor să vadă (sau 
sunt trimiși să vadă) ce scriu eu aici, pe Facebook, 
unde contul e închis pentru publicul larg. De aceea 
vin…și tac…sau nu au ce să-mi spună.  

După ceva vreme, îmi răspunde Preoteasa 
Crina Mureșan, pe chat:  

   

 
                                                 

43 A se vedea:  
https://www.facebook.com/crina.julia.1.  

https://www.facebook.com/crina.julia.1


 

Îi răspund la 20. 56:  
 

 
 

* 
 
Liliana Constantin44 (10 martie 2015): Mă simt 

datoare să vă explic motivul pentru care am 
îndrăznit eu să va cer accept[ul] pentru a intra în 
grupul d-voastră pe Facebook. Am citit pe internet 
ceva scris de d-voastră care mi-a plăcut foarte mult. 
Era chiar acum cu nebunia cu cererile pentru ora de 
religie, perioadă în care noi[,] profesorii de religie[,] 
eram parcă ,,jumate ciumați, jumate leproși”, mo- 
mente dificile, și am simțit nevoia ca noi[,] cei ce-L 
cunoaștem pe Iisus, să ne adunăm cu încredere în 
jurul crucii Lui, murind păcatului și înviind cu 
Hristos... 

Dorin Octavian Picioruș (21. 30): Doamnă 
Liliana Constantin, vă mulțumesc pentru explica- 
ții! Însă acesta e un motiv egoist...Pentru că ați venit 
pentru problema dumneavoastră, ora de Religie, și 
nu pentru mine. Mi-ar fi plăcut să îmi spuneți că mi-
ați citit o carte, două, 10...și ați fi vrut să mă 
cunoașteți și mai bine...Pentru că, acum, problema 
dumneavoastră a trecut, ora de Religie e la locul 
ei...dar dumneavoastră sunteți în grupul meu... 
degeaba...Nu-i așa? 

                                                 
44 A se vedea:  
https://www.facebook.com/liliana.constantin.3194.  

https://www.facebook.com/liliana.constantin.3194


 

După o discuție privată…mi-am dat seama că 
doamna venise degeaba. Și am șters-o și pe dum- 
neaei din grupul meu, îndemnând-o să se împrie- 
tenească cu oameni de nivelul ei: care doar colpor- 
tează imagini și articole pe Facebook.  

 

* 
21. 54, 10 martie 2015.  
 
Dorin Octavian Picioruș: E o reală problemă a 

momentului neputința oamenilor de a vorbi...la 
modul fundamental. E chiar o demonizare răută- 
cioasă a multora...tăcerea, tăcerea prostească, pre- 
lungă.  

În ultimele zile am respins mai mulți oameni 
din grupul de aici, de pe Facebook, după ce îi 
invitasem înăuntru, pentru că nu au știut...sau nu 
au vrut să îmi răspundă la o întrebare elementară.  

Ceea ce înseamnă că nu au de-a face cu relațiile 
normale cu oamenii, ci înțeleg Facebookul ca pe un 
loc unde pot pierde timpul, în mod nătâng, sau de 
unde își pot fura idei pentru te miri ce proiect... 
Păcat!  

 

La 22. 17, pe 10 martie 2015, l-am șters dintre 
„prietenii” mei de pe Facebook pe Pr. Valentin 
Chircu. Pentru că nu a scos niciun cuvânt…   

 

PapaBerney Foley a apreciat articolul meu de 
deasupra, la 16 și ceva, pe 11 martie 2015.  

 
* 
 

15. 53, 11 martie 2015, comentariu la o sculptură 
a Anei Maria Negară:  

 



 

Dorin Octavian Picioruș: Sculptura dumnea- 
voastră, doamnă Ana, pare o plantă marină, la 
prima vedere! Modulele ei însă, văzute cu ochi de 
pământean, sunt ca niște excrescențe canceroase. 
Adică într-un fel e sculptura dacă o concepem ca 
fiind în apă, și altceva este...dacă o privim în spațiu. 
Aș prefera să o văd în apă, pentru că afară...cancerul 
nu e o perspectivă atrăgătoare. Și cred că dacă ați 
introduce-o într-un acvariu, cu ierburi marine pe 
lângă ea, ar părea că e de acolo. Pentru dumnea- 
voastră ce înseamnă sculptura ca întreg? 

 

 
 

Comentariul meu a fost apreciat de Gabriel 
Krúž45, unul dintre prietenii ei. Dar autoarea 
sculpturii nu mi-a răspuns.  

* 
 
16. 01, 11 martie 2015, la un anunț al Părintelui 

Petru Pruteanu, cum că are conferințe liturgice în 
Italia:  

                                                 
45 A se vedea:  
https://www.facebook.com/gabriel.kruz.52.  

https://www.facebook.com/gabriel.kruz.52


 

Dorin Octavian Picioruș: Însă ce neștiințe 
liturgice au, Părinte Petru, preoții români din Occi- 
dent, pe care ei să nu le poată citi de unii singuri? 
De ce e nevoie să bateți atâta drum pe la fiecare, 
pentru că, câțiva preoți, n-au chef să pună mâna pe 
cărți și să citească? Cum au trecut până acum prin 
facultate și prin preoție, fără să știe lu- cruri 
elementare? 

 

 
 

La ora 20 și ceva, în aceeași zi:  
 
Mihaela Macovei46: Părinte Dorin Octavian 

Picioruș, cred că nu este de ajuns "citirea"[,] trebuie 
să ni se transmită Evanghelia și cu Duhul ei, altfel 
nu ajunge la inimă și iese prin urechi... 

Mihail Pruteanu47: Părinte Dorin Octavian 
Picioruș, vă asigur că și sfinția voastră ați avea ce 
învăța, indiferent de lecturile pe care vă închipuiți 
că le aveți la activ. Și, bineînțeles, și eu am ce învăța 
de la sfinția voastră. Experiența pastorală nu se 
învață din cărți! Și eu nici n-am zis că merg să țin 
conferințe liturgice... 

                                                 
46 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mihaela.macovei.507.  
47 Idem: https://www.facebook.com/teologie.net.  

https://www.facebook.com/mihaela.macovei.507
https://www.facebook.com/teologie.net


 

 
Pr. Adrian Lupu48 a apreciat comentariul Pă- 

rintelui Petru Pruteanu. Mihail Pruteanu este 
numele său de mirean.  

Dorin Octavian Picioruș (21. 27): Părinte Petru, 
experiența pastorală este intransmisibilă! Ceea ce 
oferiți dumneavoastră sunt doar informații...care 
pot fi citite. Și am audiat, anul trecut, una sau două 
conferințe ale dumneavoastră în Italia...și de aceea 
știu că ele sunt liturgice.  

După cum înțeleg foarte bine faptul că preoții 
care v-au invitat vor informații frugale, pe care le 
pot citi de oriunde...și nu în ce manuscris se află 
slujba cutare.  

De aceea cred că pierdeți timpul cu dusul în 
Italia...pentru că ceea ce aveți dumneavoastră să le 
predicați deja ați cuprins în cele câteva cărți și studii 
pe care le-ați scris. 

Mihail Pruteanu: Ceea ce scrii matale e lipsit 
de bun simț. Vrei să-ți spun și eu că multe din 
postările matale pe blog sunt o și mai mare pierdere 
de timp? Cum poate un preot să spună despre altul 
că predicând, el pierde timpul? Mi se pare că ați 
căzut într-o autosuficiență ieremediabilă.  

Oare nu știți că oamenii simpli au nevoie să 
asculte și alți preoți decât propriul preot? Ia 
încercați să faceți asta în propria parohie și veți 
vedea cât de mult oamenii au obosit de același om, 
care-și închipui că a citit și spune totul...Iertați, dar 
nu eu am început această abordare49. 

                                                 
48 A se vedea:  
https://www.facebook.com/filioteos1984.  
49 Trei persoane au apreciat imediat cuvintele 

injurioase ale Părintelui Petru Pruteanu: Viorel Coman, 
Diana Did și Poetul zburător.  

https://www.facebook.com/filioteos1984


 

Dorin Octavian Picioruș (21. 50): Părinte Petru, 
câteodată, când ascult o conferință/ o prele- 
gere...îmi notez ideile vorbitorului, pe care le trans- 
mite publicului. Păcat că nu am la îndemână 
notițele cu ideile pe care dumneavoastră le-ați 
expus. Era vorba de o pagină. Dintre care 90% erau 
cunoscute de orice preot...cu „note bune” la Litur- 
gică. De aceea, cred că dacă aveți ceva de spus...le 
puteți trimite pe o foaie, două, pe puncte...și 
terminați mai repede.  

Mihail Pruteanu: Bine, sfinția matale vei face 
așa misiune. Eu fac așa cum știu. Am încheiat subi- 
ectul. Mă întreb de ce apostolii nu se mulțumeau să 
trimită notițe de o pagină, ci mergeau personal prin 
comunități, iar pe unele le-au vizitat de 2-3 ori, 
chiar dacă acolo își lăsase[ră] ucenici perma- 
nenți...Deci nu vă faceți de rușine, ci retrageți-vă 
onorabil din această discuție[!] 

Dorin Octavian Picioruș (21. 58): După cum ați 
observat, Părinte Petru...v-am răspuns neluând în 
seamă injuriile dumneavoastră. Așa că sunt propriu 
unei discuții civilizate, în care ideile primează și nu 
atacurile la persoane. 

Mihail Pruteanu: A spune cuiva că pierde 
timpul atunci când vorbește despre cele dumne- 
zeiești e un atac la 2 persoane deodată: la cea care 
vorbește și la cea despre care se vorbește. Așa că 
sunteți departe de o discuție civilizată... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu doar am remar- 
cat, Părinte Petru, că aveți puține lucruri de spus... 
pentru niște preoți oarecare, în materie de Litur- 
gică. Așa văd eu lucrurile! 

 
La ora 22. 07, Părintele Petru Pruteanu s-a 

retras din grupul meu de pe Facebook.  



 

Apoi m-a apelat pe chat:  
 

 

 

 
 
* 
 

16. 13, 11 martie 2015, un comentariu pentru 
Silvia Mărunțelu:  

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Silvia, 

indolența e o stare de spirit...pe care o aduce traiul 
bun. Și dacă tu ai...și altul nu are, atunci îți permiți 



 

să nu îți pese...și dacă nu îți pasă, atunci...poți să faci 
multe atrocități. Externarea în stradă a unui bătrân 
e cel mai mic rău pe care îl pot face cei care...se știu 
apărați de conturile din bancă. 

 
Silvia Mărunțelu a apreciat comentariul meu.  
 

* 
Ora 16. 23, 11 mai 2015, zi cu soare.   
 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Viorica 

Sîrbu50, ora de Religie este desconsiderată de mulți 
pentru că profesorii de Religie nu își promovează 
materia...și în afara școlii! Adică, dumneavoastră, și 
mulți ca dumneavoastră, pe Facebook sau pe un 
blog, după ce v-ați fi întors de la cursuri, dacă ați fi 
scris despre diverse teme religioase...oamenii ar fi 
știut mai bine ce predați...iar copiii ar fi primit 
online mai multe informații decât cele pe care le 
predați la oră. Dar, atât profesorii de Religie, cât și 
preoții, nu se simt...„îndemnați” să scrie online, să 
predice, să publice...dacă „nu le iese nimic la 
afacere”.  

Așa că, dacă pe viitor nu se vor mai înscrie la 
ora de Religie...sau vor veni la Biserică și mai 
puțini...e pentru că nu au aflat lucruri „convin- 
gătoare” de la oamenii Bisericii.  

Nu le-a spus nimeni ce se face în școală și la 
Biserică...și de aceea nu au chef. Adică nu i-a 
fascinat nimeni...ca să vină și să înțeleagă. Nu i-a 
umplut nimeni de dor pentru cele sfinte. 

 

                                                 
50 A se vedea:  
https://www.facebook.com/viorica.sirbu1.  

https://www.facebook.com/viorica.sirbu1


 

PapaBerney Foley, Mariana Morar, Pr. Cătălin 
Stancu, Dan Eugen Guțu, Raoul Chiriță51 au apreciat 
comentariul meu.  

 

11. 17, 12 martie 2015, zi cu mult soare. Ziua de 
prăznuire a Sfântului Simeon Noul Teolog.  

 
Dorin Octavian Picioruș: În ce sens apreciați, 

domnule Dan Eugen Guțu, mesajul meu supra? 
Dacă dumneavoastră ați fi fost profesor de Religie și 
nu filosof...ce ați fi făcut pentru ca materia dum- 
neavoastră să capete ascendent la nivel public? Dar 
pentru filosofie ce faceți, în mod practic și zilnic, 
pentru ca să aibă o mai mare vizibilitate socială?  

 
* 

16. 34, 11 martie 2015.   
 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Profesor, 

Corneliu Simuț52, vă mulțumesc pentru continua 
dumneavoastră față pe peretele meu de Facebook! 
De la 1 noiembrie 2014, când am vorbit ultima oară, 
nu ați mai plecat de pe prima poziție a prietenilor 
mei...ceea ce înseamnă că mă așteptați zilnic să zic 
ceva. Nu știu dacă dumneavoastră ați reușit să citiți 
vreuna dintre cele 117 (scrise sau editate de mine) 
online, așa după cum eu v-am citit cărțile pe care mi 
le-ați dăruit. Mi-ar fi plăcut să mă „înjurați” 
academic pe tema vreuneia. Poate că nu e timpul 
trecut...Sau poate că nu știați că „sunt dispus” la un 
astfel de dialog cu un teolog baptist. Numai bine! 

 
La asta mă refer: 

                                                 
51 Idem: https://www.facebook.com/raoul.chirita.  
52 Idem: https://www.facebook.com/corneliu.simut.  

https://www.facebook.com/raoul.chirita
https://www.facebook.com/corneliu.simut


 

 

 
 

PapaBerney Foley a apreciat comentariul meu.  
 
* 

11 martie 2015, 16. 46:  
Dorin Octavian Picioruș: Dear PapaBerney 

Foley53, I knew your family (very beautiful and 
numerous), happy birthday for your dad, I appre- 
ciate your friendship alive and real…but you have 
not said a word about my doctoral thesis in english, 
on which I have dedicated to you. Do I deserve so 
little for my gift? 

 
Berney mi-a răspuns imediat pe chat – în 

comparație cu românii mei, care îți răspund peste 
10 ore –, și am vorbit cu el puțin, destăinuindu-mi 
cum se mai simte și ce mai face. E un om cu mult 
bun simț și cu mare conștiință creștină.    

 

* 
 
21. 19, 12 martie 2015, seară răcoroasă.  
Despre Sfânta Cruce, despre interiorizarea ei 

prin asceză, despre schimbarea reală, despre viața 

                                                 
53 A se vedea:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  

https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley


 

reală în Biserică, probleme de actualitate reli- 
gioasă…și, dacă vrem să ne mințim că totul e 
bine…rămânem „cum am fost”. Predica duminicii 
care stă să vină:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/12/
predica-la-duminica-a-3-a-din-postul-mare-2015/.  

 

 
 
Apreciată de PapaBerney Foley, de Mariana 

Morar, de Silvia Mărunțelu, de Luminița Bellomini 
Miroiu54 și de Pr. Cătălin Stancu.  

* 
9. 34, 13 martie 2015.  
 
Dorin Octavian Picioruș: De ce doriți să îmi fiți 

prieten, Părinte Radu Iacob55? Ce considerați că aș 
putea învăța de la dumneavoastră? 

 
N-a binevoit să spună nimic…deși a intrat 

imediat să vadă…De aceea…l-am șters din grup la 
ora 14. 15.  

La 14. 16…l-am dat afară și pe Dan Eugen Guțu. 
Pentru că nici dumnealui n-a zis nimic de când a 

                                                 
54 A se vedea:  
https://www.facebook.com/luminita.miroiu.  
55 A se vedea: https://www.facebook.com/raduiacob.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/12/predica-la-duminica-a-3-a-din-postul-mare-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/12/predica-la-duminica-a-3-a-din-postul-mare-2015/
https://www.facebook.com/luminita.miroiu
https://www.facebook.com/raduiacob


 

intrat, de la Bădiliță din grup, la mine. Și e Doctor 
în Filosofie… 

 
14. 18: grupul meu din Facebook cuprinde doar 

31 de membri.   
* 

9. 32, miercuri, 18 martie 2015. Mesaj de ziua 
de naștere:   

 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 
domnule Frangu Florin Adrian56, și să aveți parte de 
multă putere de muncă și de înțelepciune în tot 
ceea ce faceți!  

 
* 

Vineri, ora 12. 45. În timpul eclipsei parțiale de 
soare. Despre rugăciune și post ca armele zilnice ale 
creștinului ortodox în lupta sa cu demonii. Despre 
viața liturgică obositoare dar curățitoare a Bisericii. 
Predica Duminicii a 4-a din Postul Mare: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/20/
predica-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-2015/.   

 
Dorin Octavian Picioruș: Peștera Sfântului 

Ioan Scărarul:  

 

                                                 
56 Idem: https://www.facebook.com/franguadrian.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/20/predica-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/20/predica-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-2015/
https://www.facebook.com/franguadrian


 

Pr. Cătălin Stancu a apreciat fotografia.  
 

* 

 
 
Evanghelia după Marcos: a 118-a carte TPA la 

nivel online. Am tradus NA28, comparând-o cu cele 
mai importante codexuri ale Sfintei Scripturi și cu 
alte ediții critice. Aici, pentru download:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/22/
evanghelia-dupa-marcos/.  

 
Publicată pe Facebook la 18. 55, duminică, 22 

martie 2015.  
* 
 

15. 39, luni, cer înnorat. Predică la Buna- 
vestire. De ce întruparea Domnului este singurul 
lucru nou sub soare și despre scopul întrupării Sale. 
Dacă vrem să fim cunoscuți de către alții trebuie să 
ne smerim, să ne coborâm la puterea de înțelegere a 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/22/evanghelia-dupa-marcos/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/22/evanghelia-dupa-marcos/


 

celorlalți, după exemplul Domnului. În predica de 
aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/23/
predica-la-bunavestire-25-martie-2015/.   

Praznic împărătesc cu dezlegare la pește. 
 

 
 
Mariana Morar a apreciat predica.  

 
* 

 
12. 18, 27 martie 2015, zi de vineri. Cer înnorat, 

după ploaie. Curajul convertirii și al luării de la 
capăt. Exemplul preadumnezeiesc al vieții Sfintei 
Maria Egipteanca, care, din prostituată, a devenit o 
pustnică plină de contemplații și vederi dumne- 
zeiești. Predica Duminicii a 5-a din Postul Mare: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/27/predi
ca-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-2015-2/.  

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/23/predica-la-bunavestire-25-martie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/23/predica-la-bunavestire-25-martie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/27/predica-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-2015-2/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/27/predica-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-2015-2/


 

 
 
Apreciată de Nuță Emil.  

 
* 

 
20. 05, 27 martie 2015, la un articol al Prof. 

Andrei Țurcanu:    
 
Dorin Octavian Picioruş: Am preluat știrea 

dumneavoastră aici:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/27/

premiul-conferit-lui-paul-goma/.  
E un lucru îmbucurător ce s-a petrecut la 

Chișinău, vizavi de persoana lui Paul Goma. Și cred 
că ați avut un aport considerabil la acest premiu. Vă 
doresc numai bine! 

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/27/premiul-conferit-lui-paul-goma/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/27/premiul-conferit-lui-paul-goma/


 

Comentariul meu a fost apreciat de Jean 
Dumitrașcu57.  

* 
 

20. 11, 27 martie 2015, zi de vineri:  
 

 
 
Nicu Oros58 a apreciat comentariul meu.  

 
* 
 

21. 14, marți, 31 martie 2015. Predică la înmor- 
mântarea Sfântului Lazăr din Betania, despre po- 
menirile celor adormiți și despre adevărata rapor- 
tare la moarte: raportarea la moarte ca la viață. În 
predica de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/31/p
redica-la-inmormantarea-prietenului-domnului-1-
aprilie-2015/.   

                                                 
57 A se vedea:  
https://www.facebook.com/jean.dumitrascu.9.  
58 Idem: https://www.facebook.com/nicu.oros.9.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/31/predica-la-inmormantarea-prietenului-domnului-1-aprilie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/31/predica-la-inmormantarea-prietenului-domnului-1-aprilie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/31/predica-la-inmormantarea-prietenului-domnului-1-aprilie-2015/
https://www.facebook.com/jean.dumitrascu.9
https://www.facebook.com/nicu.oros.9


 

 
 

 
 
* 

 
3 aprilie 2015, 16. 15, zi de vineri. Despre 

ungerea și pregătirea Lui pentru înmormântare, 
despre Iudas și iubirea de bani, despre întâm- 
pinarea Lui de prunci ca Hristos, despre împlinirea 
profețiilor, despre ce înseamnă să ai conștiință 
creștină. Predica la Intrarea Domnului în Ieru- 
salim:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/03/
predica-la-intrarea-domnului-in-ierusalim-2015/.  

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/03/predica-la-intrarea-domnului-in-ierusalim-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/03/predica-la-intrarea-domnului-in-ierusalim-2015/


 

 
 

 

 



 

 
 

Predica a fost apreciată de Pr. Cătălin Stancu 
și de Nuță Emil.    

 
* 
 

17. 10. Vinerea Mare, 10 aprilie 2015, soare și 
mult cald. Predica la Învierea Domnului: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/10/
predica-la-invierea-domnului-2015/.  

Hristos a înviat! La mulți ani, multă împlinire 
și bucurie în tot ceea ce faceți! 

 

 
 

Apreciată de PapaBerney Foley.  
 
* 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/10/predica-la-invierea-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/10/predica-la-invierea-domnului-2015/


 

 23. 54, 10 aprilie 2015, Vinerea Mare, la ziua de 
naștere:  

 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 

domnule profesor Preda Nicu59, mult spor în toate 
și Hristos a înviat!  

 
* 
 

20. 08, 13 aprilie 2015, la articolul publicitat de 
Cristina Hermeziu:  

 
Dorin Octavian Picioruș: Astăzi, pe la ora 14, 

doamnă Cristina, v-am văzut această publicitare... 
și am scris articolul de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/13/t
rei-afirmatii-incorecte-teologic/.  

Un teolog nu poate trece nepăsător când are 
de-a face cu reducționisme teologice. Vă doresc 
numai bine! 

 

 
 

Cristina Hermeziu60: Mulțumesc. Nu pot 
cotesta în niciun fel profundele dvs. cunoștințe 
                                                 

59 A se vedea:  
https://www.facebook.com/nicupreda2003.  
60 A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/13/trei-afirmatii-incorecte-teologic/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/13/trei-afirmatii-incorecte-teologic/
https://www.facebook.com/nicupreda2003


 

teologice dar pot să vă spun că textul lui Andrei 
Pleșu mi-a vorbit din adevărul lui intim care, oricît 
de imperfect teologic ar fi61, înseamnă perfecțiune 
discursivă și sensibilitate a ideii, astfel încât lucruri 
tainice devin pentru o clipă limpezi, se revelează ca 
de la sine, nouă, celor care, mai păcătoși, nu mâ- 
nuim hermeneutica textelor patristice.  

Altfel, daca vreți să o numiți publicitate, 
numiți-o, eu cred că e mai curând vorba de împărtă- 
șire, gratuită, blândă, cu bucurie, a unei clipe de 
grație a lecturii. Hristos a înviat62!  

Dorin Octavian Picioruș: Adevărat a înviat, 
doamnă! Vă mulțumesc pentru răspuns63. 

 
* 
 

Predică la praznicul Izvorului tămăduirii.  
Despre sfințenie, sfințire și binecuvântare:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/16/

predica-la-izvorul-tamaduirii-17-aprilie-2015/.  
 
Apreciată de Pr. Cătălin Stancu, PapaBerney 

Foley și Nuță Emil.   
 

                                                 

https://www.facebook.com/cristina.hermeziu.  
61 Numai că a prefera stilul în locul adevărului arată o 

mare indiferență față de adevăr, față de adevărata viață. 
Pentru că textele frumoase, fără adevăr, sunt niște cadavre 
urât mirositoare. Iar în materie de teologie nu poți intra cu 
oratorie goală, ci e nevoie să mărturisești tot adevărul 
Bisericii cu inimă mare și smerită.  

62 Comentariu apreciat imediat de Liliana Chiroșca. A 
se vedea:  https://www.facebook.com/liliana.chirosca.  

63 Apreciat de Cristina Hermeziu și Diana M. Deleanu 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100004774869
107).  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/16/predica-la-izvorul-tamaduirii-17-aprilie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/16/predica-la-izvorul-tamaduirii-17-aprilie-2015/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155455399670594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/cristina.hermeziu
https://www.facebook.com/liliana.chirosca
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004774869107
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004774869107


 

 

 
* 

 
Vinerea Luminată, 21. 03 minute, 17 aprilie 

2015. Despre încredințarea în credință, despre 
adevărata Biserică, despre cum trebuie să arate 
creștinul ortodox care trăiește în mijlocul lumii: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/17/
predica-la-duminica-a-2-a-dupa-pasti-2015/.  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155455399670594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155455399670594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/17/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-pasti-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/17/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-pasti-2015/


 

Apreciată de Nuță Emil64, Monica Tripon65,  
Andrei Țurcanu și Florica Mardale66.     

 
* 

 
20 aprilie 2015, ora 10 și ceva dimineața, zi de 

luni, cu mult soare. Mi-a scris pe Facebook, fără să 
fie în grupul meu de prieteni, Stelian Crăciun67. I-
am răspuns pe TPA68. Însă nu a considerat „lucru 
benefic” să i se vadă părerile în mod public.  

 
Stelian Crăciun: foarte urât că l-ați publicat 

fără să mă întrebați. Daca voiam sa fie public, vă 
adresam public întrebarea. Va crea sminteală între 
tineri, și eu nu voi spovedi asta. 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule Stelian, eu 
îmi asum public conversațiile care nu sunt private. 
Scrisoarea dumneavoastră nu e privată, nu e 
prietenească, nu e între vechi prieteni, ci e una cu 
întrebări teologice.  

Eu mi-am pierdut timpul ca să vă răspund.  
Dacă sunteți bine intenționat, primul lucru pe 

care ar fi trebuit să îl faceți e să îmi mulțumiți că am 
achiesat la ideea dumneavoastră.  

Stelian Crăciun:  

                                                 
64 A se vedea:  
https://www.facebook.com/emylash27.  
65 Idem:  
https://www.facebook.com/monica.tripon.3.  
66 Idem:  
https://www.facebook.com/florica.mardale.7.  
67 A se vedea: https://www.facebook.com/cedry2k.  
68 Aici:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/20/de-la-

marius-stelian-craciun-19-aprilie-2015/.  

https://www.facebook.com/emylash27
https://www.facebook.com/monica.tripon.3
https://www.facebook.com/florica.mardale.7
https://www.facebook.com/cedry2k
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/20/de-la-marius-stelian-craciun-19-aprilie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/20/de-la-marius-stelian-craciun-19-aprilie-2015/


 

 
 
Stelian Crăciun: v-aș ruga să scoateți articolul, 

simt că faceți asta total indiferent de acordul meu și 
nu cred că e normal.  

Stelian Crăciun: dar, în fine, procedați cum 
credeți. Iertați-mă, va rog, Doamne, ajuta!  

Dorin Octavian Picioruș: V-am dat lămuriri 
extinse, domnule Stelian, pe care mi le asum! La fel 
ar trebui să faceți și dumneavoastră: să vi le asumați 
public. Așa fac creștinii ortodocși.  

Dorin Octavian Picioruș:  Vă asigur că nu 
sunteți...singurul cititor al meu.   

Stelian Crăciun:   

 
Stelian Crăciun: daca v-o asumați Sfinția 

Voastră, e în regulă.   
După o mică pauză îl întreb:  
Dorin Octavian Picioruș: Vă e teamă să îi 

smintiți pe membrii Sfântului Sinod pe care îi 
desconsiderați? Sau pe creștinii ortodocși care nu 
fac parte din partida extremistă, care își văd ierar- 
hii minimalizați?  

Stelian Crăciun: Nu desconsider pe nimeni. În 
schimb, din duhul discuției, ajung la concluzia că v-



 

am supărat rău. Răspunsul meu e doar unul: mi-e 
teama că îi smintesc pe TINERI. Pe mine doar ei mă 
urmăresc. Pe mine mă interesează Adevărul. Restul 
sunt detalii... 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă m-ați fi 
supărat, domnule Stelian, v-aș fi spus. Dimpotrivă, 
eu dialoghez cu dumneavoastră și observ cum vă e 
teamă să fiți privit cu ochi critic de extremiști 
pentru că ați venit să dialogați cu mine. Însă țin să 
vă anunț că acest dialog, pe care îl avem acum, îl vor 
cunoaște toți. Va intra în cartea mea Vorbiri de 
Facebook (vol. 3). Dacă m-ați fi citit, ați fi știut asta... 

Stelian Crăciun: :)))) Bine, Părinte! Am să mă 
opresc aici, atunci, interviul a luat sfârșit. Doamne, 
ajută! 

Dorin Octavian Picioruș: Păcat, aveați atât de 
multe să îmi spuneți! Însă nu trebuie să uitați faptul 
că există o mare diferență între a fi ortodox, prin 
Botez, și a avea conștiință și viață ortodoxă. Dacă vă 
vreți binele, încercați să aveți de-a face cu Părinți 
duhovnicești care să vă ajute și nu cu găști 
extremiste. Pentru că altfel ați sărit din lac în puț... 

 
* 

 



 

20. 19, 20 aprilie 2015, zi de luni: Despre 
teologia a două Sfinte Icoane ale Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe și despre de ce nu pot fi 
ortodocșii reali, duhovnicești: extremiști. Predică la 
23 aprilie 2015:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/20/
predica-la-sfantul-mare-mucenic-gheorghe-23-
aprilie-2015/.  

 
Apreciată de PapaBerney Foley și Florica 

Mardale.  
 

* 
 

 
 
15. 36, 24 aprilie 2015, zi cu soare și frumoasă. 

Zi de vineri. Despre Sfintele Femei Mironosițe, 
despre ce înseamnă doliul ortodox, despre evlavie, 
despre raportarea integrală la teologia revelată de 
Dumnezeu.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/20/predica-la-sfantul-mare-mucenic-gheorghe-23-aprilie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/20/predica-la-sfantul-mare-mucenic-gheorghe-23-aprilie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/20/predica-la-sfantul-mare-mucenic-gheorghe-23-aprilie-2015/


 

În predica la Duminica a 3-a după Paști:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/24/

predica-la-duminica-a-3-a-dupa-pasti-2015/.  
 
Apreciată de Florica Mardale, de PapaBerney 

Foley, de Emil Nuță69.  
 
* 

 
12. 51, miercuri, 29 aprilie 2015. Cer înnorat. 

Vindecarea de la Dumnezeu este miezul prăznuirii 
noastre. Cum ar trebui să prăznuim, cum ar trebui 
să privim viața și relațiile dintre oameni în predica 
de aici. În predica la Duminica a 4-a după Paști: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/29/predi
ca-la-duminica-a-4-a-dupa-pasti-2015/.  

 

 
 

A fost apreciată de Emil Nuță, Florica Mardale, 
Monica Tripon și Ion Ioan.  

 

                                                 
69 Grupul meu, acum, e format din 33 de persoane.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/24/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-pasti-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/24/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-pasti-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/29/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-pasti-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/04/29/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-pasti-2015/


 

* 
Duminică, 3 mai 2015, ora 6. 35, zi noroasă 

dimineața, apoi călduroasă. La pomenirea de 10 ani 
a Fericitului Ilie vazătorul de Dumnezeu, Părintele 
nostru. Despre cel mai mare mistic al României din 
sec. al 20-lea, despre paternitatea duhovnicească, 
despre ce moștenire duhovnicească ne-a lăsat. În 
predica de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/03/
predica-la-10-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-
vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2015/.  

 
 

 
 

 

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/03/predica-la-10-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/03/predica-la-10-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/03/predica-la-10-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2015/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155521244785594&set=pcb.10155521245290594&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155521244785594&set=pcb.10155521245290594&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155521245110594&set=pcb.10155521245290594&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155521245110594&set=pcb.10155521245290594&type=1


 

Apreciată de Mariana Morar.  
 
* 
 

Ion Florea, alias Ion Ioan70, din Chișinău, a 
devenit al 34-lea membru al grupului meu pe 5 mai 
2015 și a apreciat 4 fotografii ale mele. Ultima fiind 
a predicii de duminică. Însă nu mi-a adresat, în mod 
direct, niciun cuvânt.  

 
* 
 

12. 50, 6 mai 2015, zi cu mult soare. Zi de 
miercuri. Înjumătățirea praznicului Învierii Dom- 
nului. La ziua de naștere.  

 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 

domnișoară Grădinaru Larisa Maria, multă sănătate 
și înțelepciune în tot ceea ce faceți și, mai ales, să 
aveți puterea de a discerne și a alege lucrurile care 
vă folosesc! Pentru că la vârsta de 18 ani aveți 
nevoie, din plin, de harul lui Dumnezeu, care să vă 
învețe ce vă trebuie. 

 
Comentariul meu a fost apreciat de Grădinaru 

Larisa Maria.  
 
Grădinaru Larisa Maria: mulțumesc.  
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, domni- 

șoară Larisa, și spor în tot ceea ce faceți71!   
 

* 

                                                 
70 A se vedea:  
https://www.facebook.com/florea.ion07.  
71 Larisa a apreciat comentariul meu.  

https://www.facebook.com/florea.ion07


 

7 mai 2015, ora 11. 27, zi ploioasă. Am comentat 
la comentariul acesta al Alinei Pavelescu:   

 
Alina Pavelescu: OMG! De pe TVR, deci e 

oficial! Deci omul ăsta chiar crede că marea noastră 
bubă în cap e democrația, cu copilul ei din flori, 
votul universal??? Uite, nu-i frumos că vorbește 
neacademic despre alți oameni de cultură, dar că 
face propagandă pro-totalitară, mie mi se pare mult 
mai periculos. Părere de ex-pionier și actual alegă- 
tor, nimic mai mult. Și cred că deja, la faza asta, 
oricine are dreptul să-i spună, academic sau nu : 
"Monșer, ești gâgă, stai acasă!" 

 

 
 

Înaintea mea erau 5 comentarii negative. Fila 
video prezentată este de 3. 17 minute. Și eu m-am 
referit la ce a spus Breban în alocuțiunea sa.  

 



 

Dorin Octavian Picioruș: Acad. Nicolae 
Breban a spus că împreună cu câțiva mari scriitori 
ai României a scris literatură mare în comunism în 
comparație cu literatura minoră scrisă în demo- 
crație...și nu că democrația este un sistem care 
produce non-valori.  

Și apoi, când s-a referit la votul universal secret 
și la ce fel de parlamentari și șefi de stat apar 
datorită lui, a legat opinia unui scriitor francez de 
realitatea noastră politică constrângătoare. Aceea 
că o mafie politică a condus România în ultimii 10 
ani...și că membrii ei încep să ajungă la pușcărie. La 
un moment dat a vorbit despre sume faraminoase 
care au fost furate. Faraminos de la cuv. francez: 
faramineux = enorm, exorbitant. 

Alina Pavelescu: "Și apoi, când s-a referit la 
votul universal secret și la ce fel de parlamentari și 
șefi de stat apar datorită lui, a legat opinia unui 
scriitor francez de realitatea noastră politică con- 
strângătoare". Asta ziceam și eu, că e nucă în perete 
care poate găuri peretele.  

Dorin Octavian Picioruș: Dumneavoastră ați 
spus că e „gâgă”, adică un întârziat, un om care nu 
înțelege lucrurile...și el v-a spus că este unul dintre 
marii scriitori ai României, doamnă Alina Pave- 
lescu! 

Alina Pavelescu: Am zis chiar "gaga", din 
franțuzescul gaga = ramolit.   

Dorin Octavian Picioruș: Da, am înțeles 
mesajul dumneavoastră...numai că nu e principial și 
nici nu e adevărat! Omul ăsta a enervat în discursul 
său tocmai pentru că a spus lucrurilor pe nume.  

Dorin Octavian Picioruș: Mesajul dumnea- 
voastră vizavi de Breban e tot la fel de neadevărat ca 



 

enunțul: „dumneavoastră nu știți să scrieți pe Face- 
book”. 

Alina Pavelescu: Domnule Picioruș, numele e 
doar o parte a omului (și aia adăugată ulterior), dar 
stilul e omul însuși, daca e să ne luăm după un 
academician mult mai celebru decât Breban.  

Dorin Octavian Picioruș: Breban are propriul 
său stil, pentru că are o operă rotundă, de sine 
stătătoare. În tot discursul din data de 5 mai 2015 el 
a enervat tocmai pentru că a spus că o mare operă 
nu e formată din cărți mici și vandabile. 

Au urmat alte trei comentarii, dar Alina 
Pavelescu a încheiat aici discuția cu mine.  

 
* 

 

 
 
8 mai 2015, 7. 10, zi de vineri. Cu mult soare și 

frumoasă. Despre apa harului, despre credința care 
ne îndumnezeiește, despre ce înseamnă mântu- 
irea, despre amprentele sfințeniei ortodoxe și 
despre adevărata și singura Biserică a lui Dum- 
nezeu: 



 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/08/predi
ca-la-duminica-a-5-a-dupa-pasti-2015/.  

 
Apreciată de Grădinaru Larisa Maria și de  

PapaBerney Foley.  
 

* 
 

7. 27, sâmbătă, 9 mai 2015, zi cu soare printre 
nori.  

 
 Dorin Octavian Picioruș: Domnișoară Angela 

Giorgiana Butnariu72, ieri v-am cunoscut contul de 
Facebook și impresionanta dumneavoastră muncă 
iconografică și vă felicit pentru modul tradițional în 
care pictați! Vă mulțumesc frumos pentru că ați 
acceptat cererea mea de prietenie73! 

 
* 
 

9. 14, 14 mai 2015, la aniversare:  
 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 

domnule Iordache Horațiu Dorin74, multă sănătate 
și împlinire în tot ceea ce faceți! Multă sănătate și 
familiei dumneavoastră!  

                                                 
72 A se vedea:  
https://www.facebook.com/butnariu.angela.  
73 Destinatara mesajului a venit, s-a uitat de mai 

multe ori și nu a zis nimic…După două zile am șters mesajul 
și pe Butnariu din grupul meu de pe Facebook. Pentru că 
nu poți forța omul…să comunice. Comunicarea e ceva care 
se face de plăcere, în mod asumat, cu bucurie.  

74 A se vedea:  
https://www.facebook.com/iordache.h.dorin.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/08/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-pasti-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/08/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-pasti-2015/
https://www.facebook.com/butnariu.angela
https://www.facebook.com/iordache.h.dorin


 

 
 

* 
15 mai 2015, zi de vineri, ora 12. 43. Zi de vineri 

călduroasă. Despre orbirea duhovnicească și vinde- 
carea ei, despre prezența slavei lui Dumnezeu în 
Sfintele Taine ale Bisericii, despre experiența du- 
hovnicească. În predica de duminică:  

 

 
 
A fost apreciată de Emil Nuță. Iar Florica 

Mardale a publicitat-o pe contul ei de Facebook75.  
 

* 
 

                                                 
75 Unde predica mea a fost apreciată de Gigela 

Cârstoiu, cf. https://www.facebook.com/gigela.carstoiu.  

https://www.facebook.com/gigela.carstoiu


 

19. 52, sâmbătă, cer înnorat. 16 mai 2015. Epilog 
la lumea veche I. 2 (ediția a doua): a 119-a carte TPA 
la nivel online. Un comentariu extins asupra poeziei 
eminesciene, în care autoarea a prezentat și comen- 
tat sursele interne pe care le-a folosit poetul. Cartea 
are 952 de pagini și poate fi downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/16/
epilog-la-lumea-veche-i-2-editia-a-doua/.  

 

 
 
A fost apreciată de Emil Nuță și Grădinaru 

Larisa Maria76.  
*  
 

8. 42, 20 mai 2015, zi de miercuri. Odovania 
praznicului Învierii Domnului.  

                                                 
76 A se vedea:  
https://www.facebook.com/maya.lary.7.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/16/epilog-la-lumea-veche-i-2-editia-a-doua/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/16/epilog-la-lumea-veche-i-2-editia-a-doua/
https://www.facebook.com/maya.lary.7


 

Predică la praznicul dumnezeiesc al Înălțării 
Domnului (21 mai 2015). Ce înseamnă înălțarea Lui 
pentru noi și despre raportarea corectă la veșnicie. 
În predica pentru mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/20/
predica-la-inaltarea-domnului-21-mai-2015/.  

 

 
 
Apreciată de Nuță Emil.  
 

* 
 
Foarte cald, ceva vânt, sâmbătă. 23 mai 2015, 

ora 12. 14. Despre dogma Sinodului I Ecumenic, 
despre starea sufletelor după moarte, despre asu- 
marea întregii lumi în rugăciune, despre viața orto- 
doxă ca viață de sfințenie. Predica acestei duminici: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/23/predi
ca-la-duminica-a-7-a-dupa-pasti-2015/.  

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/20/predica-la-inaltarea-domnului-21-mai-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/20/predica-la-inaltarea-domnului-21-mai-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/23/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-pasti-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/23/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-pasti-2015/


 

 
 
Predica a fost apreciată de Berney Foley77, Ion 

Ioan78, Nuță Emil și Pr. Cătălin Stancu.  
 
* 

 
9. 47, frig, înnorat, zi de joi. 28 mai 2015.  
 

 
                                                 

77 A se vedea:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
78 Idem: https://www.facebook.com/florea.ion07.  

https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley
https://www.facebook.com/florea.ion07


 

Predică la Duminica Cincizecimii:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/28/

predica-la-pogorarea-sfantului-duh-2015/.  
 
Apreciată de Nuță Emil și Ion Florea.  
 
Nuță Emil: Mulțumim din suflet pentru lu- 

crurile frumoase pe care le postați, Părinte Doctor!  
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc și eu, 

domnule Emil, pentru prietenia constantă și vă do- 
resc numai bine!  

 
* 

 
9. 32, 29 mai 2015, zi însorită, de vineri. 

Odovania praznicului Înălțării Domnului.  
Despre cum au experiat Sfinții lui Dumnezeu, 

încă de acum, Raiul lui Dumnezeu:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/29/

predica-despre-imparatia-lui-dumnezeu-29-mai-
2015/.  

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/28/predica-la-pogorarea-sfantului-duh-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/28/predica-la-pogorarea-sfantului-duh-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/29/predica-despre-imparatia-lui-dumnezeu-29-mai-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/29/predica-despre-imparatia-lui-dumnezeu-29-mai-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/29/predica-despre-imparatia-lui-dumnezeu-29-mai-2015/


 

Apreciată de Nuță Emil, Berney Foley și Ion 
Florea.  

 
* 
 

12. 58, zi călduroasă, sâmbătă: 30 mai 2015.  
Predica zilei de 1 iunie 2015, predica despre 

Dumnezeul nostru treimic. Un comentariu asupra 
rugăciunilor Vecerniei plecării genunchilor, asupra 
Acatistului zilei și câteva sublinieri ale Sfântului 
Ioan Damaschin despre triadologie. Aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/30/
predica-despre-prea-sfanta-treime-dumnezeul-
nostru-1-iunie-2015/.  

 
 

 
 

Apreciată de Nuță Emil și Ion Florea. Iar 
Florica Mardale a publicitat predica pe contul ei.  

 
* 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/30/predica-despre-prea-sfanta-treime-dumnezeul-nostru-1-iunie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/30/predica-despre-prea-sfanta-treime-dumnezeul-nostru-1-iunie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/30/predica-despre-prea-sfanta-treime-dumnezeul-nostru-1-iunie-2015/


 

16. 44, vineri, cer când înnorat, când cu soare. 
5 iunie 2015. Cine sunt Sfinții Bisericii și ce învățăm 
de la ei? Cum înțelegem că cineva, trăitor acum pe 
pământ, este Sfânt? Ce trebuie să facem pentru 
Sfinți și pentru noi înșine? Răspunsurile sunt în 
predica de aici: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/05/
predica-la-duminica-tuturor-sfintilor-2015/.  

 

 
 

Apreciată de Vasilica Vîrgolici și Ion Florea.  
 
* 
 

Vineri, 22. 54, 12 iunie 2015, o seară liniștită și 
care ne-a împlinit pe amândoi.  

A 120-a carte TPA la nivel online este primul 
volum din cartea mea Teologia Dogmatică Orto- 
doxă. În care se regăsește prima parte din teologia 
triadologică a Sfintei Scripturi. Poate fi downloa- 
dată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/05/predica-la-duminica-tuturor-sfintilor-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/05/predica-la-duminica-tuturor-sfintilor-2015/


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/12/t
eologia-dogmatica-ortodoxa-vol-1/.  

 

 
 
Apreciată de Vasilica Vîrgolici.  

 
* 

 
13 iunie 2015, foarte cald, zi de sâmbătă. 12. 51. 

O trecere în revistă a Sfinților canonizați de Biserica 
Ortodoxă Română. Ce ne învață ei pe noi și cum 
trebuie să ne comportăm față de Sfinții români în 
comparație cu toți Sfinții Bisericii. În predica la 
Duminica Sfinților Români, de mâine, 14 iunie 2015. 
Aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/13/
predica-la-duminica-sfintilor-romani-2015/.  

 
Apreciată de Ion Florea și Pr. Cătălin Stancu.   

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/12/teologia-dogmatica-ortodoxa-vol-1/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/12/teologia-dogmatica-ortodoxa-vol-1/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/13/predica-la-duminica-sfintilor-romani-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/13/predica-la-duminica-sfintilor-romani-2015/


 

* 
 
13. 17, vineri, zi cu soare, 19 iunie 2015. Despre 

Împărăția și dreptatea lui Dumnezeu pornind de la 
Mt. 6, 33. Despre o vedere mistică a Sfântului 
Simeon Noul Teolog prin care i s-a descoperit mo- 
dul în care se vor transfigura oamenii la a doua Sa 
venire și despre cum vor trăi în Împărăția lui Dum- 
nezeu. Teologia dreptății lui Dumnezeu la Sfântul 
Pavel, cu accentuarea faptului că Împărăția și drep- 
tatea lui Dumnezeu sunt interioare și îndumne- 
zeitoare. În predica de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/19/
predica-la-duminica-a-3-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
* 
 

 
 
15. 14, zi de luni, cu soare, 22 iunie 2015: Despre 

nașterea minunată a Sfântului Ioan Botezătorul, 
despre relația dintre nașterea lui și nașterea Dom- 
nului, despre neștiința teologică care naște super- 
stiții și ne învață să mergem la vrăjitori, ce fel de 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/19/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/19/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-rusalii-2015/


 

superstiții existau în relație cu acest praznic în 
vechime. Din predica zilei de 24 iunie 2015:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/22/
predica-la-nasterea-sfantului-ioan-botezatorul-24-
iunie-2015/.  

 
Publicitată de Florica Mardale în contul ei și 

preluată de Oastea Domnului din Sibiu, de acolo 
fiind preluată de mai mulți pe Facebook.  

 
* 
 

25 iunie 2015, zi de joi, călduroasă, ora 12. 06. 
Despre prietenia ortodoxă între oameni și conse- 
cințele ei în viața și în mântuirea noastră. Tema 
centrală a predicii de duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/25/
predica-la-duminica-a-4-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Apreciată de Berney Foley.  
 
Florica Mardale: Mulțumesc Domnului, că mi-

a facut acest dar de a întâlni un suflet ales și frumos, 
care ne iubește și ne dorește să devenim fii ai Împă- 
răției Cerești!  

Dorin Octavian Picioruș: Cum ați ajuns la 
această concluzie, doamnă Florica? Eu credeam că 
oamenii, nespunând nimic aici, pe Facebook, dar 
nici pe platforma mea, consideră că sunt „ipocrit” și 
„pedant”.  

Florica Mardale: Din frumusețea predicilor pe 
care le scrieți pentru sufletele care Îl caută pe 
Hristos și care își doresc să trăiască o viață în 
Hristos.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/22/predica-la-nasterea-sfantului-ioan-botezatorul-24-iunie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/22/predica-la-nasterea-sfantului-ioan-botezatorul-24-iunie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/22/predica-la-nasterea-sfantului-ioan-botezatorul-24-iunie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/25/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/25/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-rusalii-2015/


 

Dorin Octavian Picioruș: Însă de ce doar 
dumneavoastră, doamnă Florica, ați înțeles asta, iar 
ceilalți de aici, din acest grup, n-au înțeles nimic? 
Eu vă mulțumesc frumos și vă doresc numai bine și 
toată binecuvântarea!  

 

 
 

Florica Mardale: Sigur, mai sunt și alte 
persoane, dar nu își spun părerea aici. Vă mulțu- 
mesc pentru binecuvântări! Asemenea vă doresc și 
dumneavostră[,] parinte!  

 
A fost apreciată de Berney Foley și de Ion 

Florea.  
 

* 
26 iunie 2015, zi de vineri, înnorată și răco- 

roasă, ora 15. 28.  
Predică la pomenirea Sfinților Apostoli Petru 

și Pavel. Despre iconografia, viața și învățătura lor, 
despre falsele „dogme” ale primatului și ale infaili- 
bilității papale, despre diferența dintre iconografia 
ortodoxă și arta romano-catolică, despre impactul 



 

vieții noastre asupra societății. În predica zilei de 29 
iunie 2015:  

 

 
 

A fost apreciată și de Ion Florea.  
 
* 

 



 

29 iunie 2015, ora 21. 48, seară liniștită.  
Praedicationes (vol. 9): a 121-a carte TPA la 

nivel online și a 14-a editată pe 2015. Cuprinde 77 de 
predici și are 675 de pagini. Poate fi downloadată de 
aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/29/
praedicationes-vol-9/.  

 
Cartea a fost distribuită pe contul lui de 

Facebook de Pr. Marius Floareș79 (din Vaslui). Și 
apreciată de Prof. Andrei Țurcanu80 (din Chișinău), 
de Pr. Cătălin Stancu81 și de Ion Floarea (pe 12 sep- 
tembrie 2015)82.   

 
* 

 

                                                 
79 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mariusioan.floares.  
80 Idem:  
https://www.facebook.com/andrei.turcanu.338.  
81 Idem:  
https://www.facebook.com/ioncatalin.stancu.  
82 Idem: https://www.facebook.com/florea.ion07.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/29/praedicationes-vol-9/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/29/praedicationes-vol-9/
https://www.facebook.com/mariusioan.floares
https://www.facebook.com/andrei.turcanu.338
https://www.facebook.com/ioncatalin.stancu
https://www.facebook.com/florea.ion07


 

13. 42, 2 iulie 2015, zi de joi: foarte cald dimi- 
neața și nori după-amiaza. Despre răul păcatului, 
despre înșelarea demonică și satanizare, despre 
experiența Iadului și a Raiului, despre teologia 
eshatologică eretică a adventiștilor și despre asceză 
și pe timpul verii. În predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/02/
predica-la-duminica-a-5-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Apreciată de Pr. Cătălin Stancu.  

 
* 

4 iulie 2015, predica mea a fost preluată și 
apreciată.  

 

 
 

* 
 
14. 57, 7 iulie 2015, zi caniculară. A 122-a carte 

TPA: Creatori de limbă și de viziune poetică [vol. 2. 
2]: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/07/
creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-2/.  

A doua parte a comentariului la Istoria iero- 
glifică. 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/02/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/02/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/07/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-2/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/07/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-2/


 

 
 
Apreciată de Emil Nuță și Ion Florea.  

 
* 
 

9 iulie 2015, 14. 19, joi, vreme caniculară. 
Despre cunoașterea oamenilor și cinstirea lor, des- 
pre viața de sfințenie ca adevărata viață umană, des- 
pre cunoașterea și delicatețea lui Dumnezeu în 
relațiile cu noi, despre evlavia pe care o învățăm în 
relația cu El și despre demnitate umană. În predica 
pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/09/
predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Apreciată de Ion Florea. 

 
* 

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/09/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/09/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2015/


 

15. 36, 17 iulie 2015, zi caniculară de vineri.  
Predică la Duminica a 7-a după Rusalii: despre 

invidie, credință, unitatea duhovnicească, despre 
Sfinți și dreapta credință a Bisericii și despre cele 
trei mari proiecte teologice TPA aflate în derulare. 
În predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/17/
predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Apreciată de Emil Nuță.  
 

* 
15. 25, sâmbătă, zi caniculară, 18 iulie 2015.  
Ce ne învață Sfântul Profet Ilie Tesviteanul 

prin dumnezeiasca sa viață:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/18/

predica-la-pomenirea-sfantului-profet-ilie-
tesviteanul-20-iulie-2015/.  
 

 
 

Apreciată de Berney Foley și de Emil Nuță.  
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/17/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/17/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/18/predica-la-pomenirea-sfantului-profet-ilie-tesviteanul-20-iulie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/18/predica-la-pomenirea-sfantului-profet-ilie-tesviteanul-20-iulie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/18/predica-la-pomenirea-sfantului-profet-ilie-tesviteanul-20-iulie-2015/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155830311185594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155830311185594&set=a.180008130593.250235.822430593&type=1


 

* 
 

24 iulie 2015, zi de vineri, caniculară, ora 18. 14.  
Despre milă și despre înmulțirea binelui în noi 

și între noi. Predica duminicii a 8-a după Rusalii: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/24/predi
ca-la-duminica-a-8-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

 
 

* 
 

Sâmbătă, 25 iulie 2015, zi caniculară cu dimi- 
neață răcoroasă, 8. 02 minute.  

Ploaia e mereu darul lui Dumnezeu pentru 
noi. Rugăciunile pentru ploaie merg în tandem cu 
recunoașterea păcătoșeniei proprii. Pentru că ne- 
plouarea e o consecință a păcatelor noastre:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/24/predica-la-duminica-a-8-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/24/predica-la-duminica-a-8-a-dupa-rusalii-2015/


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/25/
predica-despre-ploaie-25-iulie-2015/.  

 
* 
 

14. 02 minute, vreme temperată, 31 iulie 2015, 
zi de vineri. Prima zi a Postului Adormirii Maicii 
Domnului. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă să 
mergi mereu peste valurile acestei vieți:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/31/
predica-la-duminica-a-9-a-dupa-rusalii-2015/.  

Predica pentru duminică. 
 

 
 

Apreciată de Berney Foley.  
 
* 

4 august 2015, zi de marți, foarte călduroasă, 
ora 12. 25:  

Înduhovnicirea și îndumnezeirea noastră sunt 
consecințele transfigurării și îndumnezeirii umani- 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/25/predica-despre-ploaie-25-iulie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/25/predica-despre-ploaie-25-iulie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/31/predica-la-duminica-a-9-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/31/predica-la-duminica-a-9-a-dupa-rusalii-2015/


 

tății Domnului. Predică la praznicul Schimbării la 
față a Domnului, din 6 august 2015:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/04/
predica-la-schimbarea-la-fata-a-domnului-6-
august-2015/.  

 

 
 

Apreciată de Pr. Cătălin Stancu.  
 
* 
 

La ziua de naștere, 9. 09, 7 august 2015:  
 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, doamnă 

Florica Mardale, mult spor în toate și să o aveți pe 
Sfânta Teodora de la Sihla, astăzi pomenită, ca po- 
vățuitoare în viața dumneavoastră! 

Florica Mardale83: Mulțumesc frumos, cinstite 
părinte! Felicitările din partea sfinției voastre mă 
onorează și mă bucură.  

                                                 
83 A se vedea: 
https://www.facebook.com/florica.mardale.7.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/04/predica-la-schimbarea-la-fata-a-domnului-6-august-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/04/predica-la-schimbarea-la-fata-a-domnului-6-august-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/04/predica-la-schimbarea-la-fata-a-domnului-6-august-2015/
https://www.facebook.com/florica.mardale.7


 

Alina Gavenea84 a apreciat mesajul meu.  
 
* 
 

13. 57, 7 august 2015, zi călduroasă, de vineri.  
Despre ce înseamnă moarte bună, despre vin- 

decarea de demonizare și despre modul cum ne 
sfințim viața. În predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/07/
predica-la-duminica-a-10-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

 
 
Apreciată de Berney Foley și Ion Florea.   

 
* 

 
Vineri, 14 august 2015, ora 18. 49: Predica de 

mâine, la Adormirea Maicii Domnului:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/13/

predica-la-adormirea-maicii-domnului-2015/.   
 
Apreciată de Berney Foley. Iar Florica Mardale 

a publicitat-o pe pagina sa de Facebook.  

                                                 
84 Idem: https://www.facebook.com/alina.gavenea.1.   

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/07/predica-la-duminica-a-10-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/07/predica-la-duminica-a-10-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/13/predica-la-adormirea-maicii-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/13/predica-la-adormirea-maicii-domnului-2015/
https://www.facebook.com/alina.gavenea.1


 

 
 
 
* 
 

16 august 2015, zi de duminică, zi caniculară, 
ora 14. 39. Dacă avem milă, atunci am învățat-o din 
milostivirea lui Dumnezeu față de noi. Predica 
duminicii de azi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/16/
predica-la-duminica-a-11-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

 
 

Florica Mardale a publicitat-o pe pagina sa de 
Facebook.  

* 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/16/predica-la-duminica-a-11-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/16/predica-la-duminica-a-11-a-dupa-rusalii-2015/


 

21 august 2015, zi de vineri, înnorată și 
ploioasă, ora 14. 45. Despre imposibilele posibile și 
viața mistică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/21/
predica-la-duminica-a-12-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

 
 

Apreciată de Berney Foley și Alina Gavenea. 
Florica Mardale a publicitat-o pe pagina sa de 
Facebook.  

 
* 

 
Vineri, 27 august 2015, ora 17. 46, zi căldu- 

roasă. Un comentariu la Parabola lucrătorilor celor 
răi la sfârșit de an bisericesc. În predica de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/27/
predica-la-duminica-a-13-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Publicitată de Pr. Cosmin Ionel85 pe pagina sa 

de Facebook și apreciată de 25 de persoane.  

                                                 
85 A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/21/predica-la-duminica-a-12-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/21/predica-la-duminica-a-12-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/27/predica-la-duminica-a-13-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/08/27/predica-la-duminica-a-13-a-dupa-rusalii-2015/


 

 

 
 
* 

 

                                                 

https://www.facebook.com/ionel.cosmin.56.  

https://www.facebook.com/ionel.cosmin.56


 

4 septembrie 2015, zi de vineri, ora. 13. 23, zi 
călduroasă. Împlinesc 10 ani de când am fost hiro- 
tonit Diacon. Despre nunțile Împărăției și veșmân- 
tul nunții:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/04/
predica-la-duminica-a-14-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Apreciată de Berney Foley.  
 

* 
 

Marți, 7 septembrie 2015, zi de luni, ora 10. 51. 
Despre predică, naștere, nașterea și persoana Năs- 
cătoarei de Dumnezeu în viața noastră. Predica zilei 
de 8 septembrie 2015:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/07/
predica-la-nasterea-maicii-domnului-8-
septembrie-2015/.  

 

 
 
* 

17. 17, 9 septembrie 2015, miercuri, zi căldu- 
roasă și cu vânt binefăcător. Cartea Sfântului Profet 
Naum: a 123-a carte TPA la nivel online. O puteți 
downloada de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/04/predica-la-duminica-a-14-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/04/predica-la-duminica-a-14-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/07/predica-la-nasterea-maicii-domnului-8-septembrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/07/predica-la-nasterea-maicii-domnului-8-septembrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/07/predica-la-nasterea-maicii-domnului-8-septembrie-2015/


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/09/
cartea-sfantului-profet-naum/.  

 

 
 
Apreciată de Berney Foley.  

 
* 
 

21. 11, 10 septembrie 2015, seară de joi, ploioa- 
să. Despre cum a descoperit Sfânta Împărăteasă 
Elena Sfânta Cruce a Domnului la Ierusalim, despre 
puterea dumnezeiască a Crucii și despre asceza care 
ne umple de slava lui Dumnezeu. În predica pentru 
duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/10/
predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-
cruci-2015/.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/09/cartea-sfantului-profet-naum/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/09/cartea-sfantului-profet-naum/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/10/predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-cruci-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/10/predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-cruci-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/10/predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-cruci-2015/


 

 
 

Apreciată de Berney Foley. Florica Mardale a 
publicitat predica.  

 
* 
 

 



 

11 septembrie 2015, ora 14. 53, zi înnorată și 
ploioasă. Comentariu la Evanghelia înălțării Sfintei 
Cruci, adică la In. 19. Evanghelia Sfintelor Pătimiri 
ale Domnului. În predica praznicului înălțării Sfin- 
tei Cruci din 14 septembrie 2015:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/11/p
redica-la-inaltarea-sfintei-cruci-2015/.  

 
* 
 

 
 
16 septembrie 2015, zi de miercuri, 11. 21, zi 

însorită: Predica la 10 ani de Preoție:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/16/

predica-la-10-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-
septembrie-2015/.  

 
Florica Mardale: La mulți și binecuvântați ani 

de slujire pentru Dumnezeu și pentru oameni! 
Dumnezeu să vă umple sufletul de darurile Sfân- 
tului Duh în toate zilele vieții! Gând de mântuire vă 
doresc și fericire veșnică! 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, doamnă 
Florica, și vă mulțumesc frumos pentru urările de 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/11/predica-la-inaltarea-sfintei-cruci-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/11/predica-la-inaltarea-sfintei-cruci-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/16/predica-la-10-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-septembrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/16/predica-la-10-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-septembrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/16/predica-la-10-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-septembrie-2015/


 

bine pe care mi le-ați făcut. Multă pace și toată 
binecuvântarea din partea mea!  

Florica Mardale86: Amin! Amin!  
 
* 
 

14. 12, 18 septembrie 2015, zi de vineri, foarte 
călduroasă: Despre ce înseamnă tăgăduirea de sine, 
luarea crucii noastre și urmarea Lui. În predica 
pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/18/
predica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-
2015/.  

 

 
 
Apreciată de Berney Foley. Publicitată de 

Florica Mardale pe pagina ei.  
 
* 

14. 41, zi călduroasă, de vineri, 25 septembrie 
2015. Viața duhovnicească începe cu convertirea 
noastră. O dezbatere amplă în predica de duminică: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/25/predi
ca-la-duminica-a-18-a-dupa-rusalii-2015/.  
                                                 

86 A se vedea:  
https://www.facebook.com/florica.mardale.7.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/18/predica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/18/predica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/18/predica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/25/predica-la-duminica-a-18-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/25/predica-la-duminica-a-18-a-dupa-rusalii-2015/
https://www.facebook.com/florica.mardale.7


 

 
 
Apreciată de Radian Cosmin87. Iar Florica 

Mardale a publicitat-o pe pagina ei.  
 
* 

 
 
Predica zilei de azi:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/01/p

redica-la-sfantul-acoperamant-al-maicii-
domnului-1-octombrie-2015/.  

                                                 
87 A se vedea:  
https://www.facebook.com/radian.cosmin.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/01/predica-la-sfantul-acoperamant-al-maicii-domnului-1-octombrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/01/predica-la-sfantul-acoperamant-al-maicii-domnului-1-octombrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/01/predica-la-sfantul-acoperamant-al-maicii-domnului-1-octombrie-2015/
https://www.facebook.com/radian.cosmin


 

Apreciată de Andrei Țurcanu, de Simona Ma- 
rioara Aniței și Berney Foley. Publicitată de Florica 
Mardale:  

  

 
 

* 
13. 08, vineri, 2 octombrie 2013, zi înnorată 

dimineața și senină după amiaza. Poruncile lui 
Dumnezeu sunt paradoxale și pe ele nu le putem 
împlini fără slava lui Dumnezeu în noi și fără a 
merge continuu pe calea sfințeniei Lui. Pledoaria 
pentru acest lucru o găsiți în predica pentru 
duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/02/
predica-la-duminica-a-19-a-dupa-rusalii-2015/.   

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/02/predica-la-duminica-a-19-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/02/predica-la-duminica-a-19-a-dupa-rusalii-2015/


 

 
* 

13. 09, vineri, 9 octombrie 2015, zi cu soare și 
nori. Și cu ploaie de dimineață.  

Dumnezeiasca Scriptură devine un text înțeles 
duhovnicește doar pe măsură ce creștem în sfin- 
țenie. Și despre Scriptura acurată, adică despre 
motivul pentru care traduc textul Scripturii. În 
predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/09/
predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Apreciată de Berney Foley.  
 

* 
 

21. 13, duminică, 11 octombrie 2015, noapte 
liniștită, dar friguroasă. Epistola către Galatei, a 
Sfântului Apostol Pavlos, este a 124-a carte TPA la 
nivel online. O puteți downloada de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/10/e
pistola-catre-galatei/.  

 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/09/predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/09/predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/10/epistola-catre-galatei/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/10/epistola-catre-galatei/


 

* 
 
14. 57, zi de marți, înnorată, 13 octombrie 2015. 

Despre Sfintele Moaște și înduhovnicirea noastră. 
În predica zilei de mâine, la pomenirea Sfintei 
Cuvioase Parascheva:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/13/p
redica-la-sfanta-cuvioasa-parascheva-14-
octombrie-2015/.  

 
 

 
 
 
Apreciată de Andrei Țurcanu și Berney Foley. 

Iar Berney Foley a și publicitat-o.  
 
* 
 

Despre eshatologia ortodoxă. În predica pen- 
tru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/13/predica-la-sfanta-cuvioasa-parascheva-14-octombrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/13/predica-la-sfanta-cuvioasa-parascheva-14-octombrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/13/predica-la-sfanta-cuvioasa-parascheva-14-octombrie-2015/


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/17/p
redica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

 
 
Apreciată de Berney Foley și Alina Gavenea. 

Publicitată de Florica Mardale.  
 

* 

 
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/17/predica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/17/predica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2015/


 

7. 15, zi însorită, de miercuri, 21 octombrie 
2015. Cartea Sfântului Profet Amvacum: a 125-a carte 
TPA la nivel online. Se poate downloada de aici: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/21/cartea
-sfantului-profet-amvacum/.  

 
Apreciată de Berney Foley și de Radian Cos- 

min88.  
 
* 
 

14. 32, zi de joi, înnorată, 22 octombrie 2015.  
Despre demonizare și exorcizare în Biserica 

Ortodoxă. Rugăciunile de exorcizare ale Sfinților 
Părinți sunt o reactualizare continuă a certării 
demonilor de către Domnul. În predica de aici: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/22/predi
ca-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

 
 
* 

 

                                                 
88 A se vedea:  
https://www.facebook.com/radian.cosmin.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/21/cartea-sfantului-profet-amvacum/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/21/cartea-sfantului-profet-amvacum/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/22/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/22/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2015/
https://www.facebook.com/radian.cosmin


 

14. 07 minute, zi călduroasă, de sâmbătă, 24 
octombrie 2015.  

 

 
 

Publicitată de Florica Mardale.  
 
* 

 
 



 

20. 04, 25 octombrie 2015, seară pașnică:  
Predica la pomenirea Sfântului Cuvios Dmitrii 

Basarbovschii (27 octombrie):  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/24/

predica-la-sfantul-cuvios-dmitrii-basarbovschii-
2015/.  

Berney Foley a apreciat predica și a publicitat-
o.  

 
* 

8. 27, 29 octombrie 2015, zi de joi, cu mult 
soare. La ziua sa de naștere:  

 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 

domnule Profesor Corneliu Simuț și mult spor în 
activitatea dumneavoastră teologică! Vă doresc 
numai bine!  

 
Apreciat de Berney Foley, Maria Simuț89 și 

Horațiu Mihai90.  
* 

 
În aceeași zi, ora 12. 45. Predica la împlinirea 

vârstei de 38 de ani:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/29/

predica-la-38-de-ani-31-octombrie-2015/.  
Apreciată de Berney Foley. Publicitată de 

Florica Mardale91.  
                                                 

89 A se vedea:  
https://www.facebook.com/maria.simut.5.  
90 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000711

7244729.  
91 Am redus grupul din Facebook de la 44 la 9, apoi la 

3 persoane. Pentru că doar acestea trei au comunicat în 
mod real cu mine. 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/24/predica-la-sfantul-cuvios-dmitrii-basarbovschii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/24/predica-la-sfantul-cuvios-dmitrii-basarbovschii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/24/predica-la-sfantul-cuvios-dmitrii-basarbovschii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/29/predica-la-38-de-ani-31-octombrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/29/predica-la-38-de-ani-31-octombrie-2015/
https://www.facebook.com/maria.simut.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007117244729
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007117244729


 

Pe 30 octombrie 2015, la ora 10 și ceva:  
Florica Mardale: La mulți și binecuvântați ani! 

Dumnezeu să vă umple viața cu Lumina Sa și cu 
iubirea [Lui] de oameni! Cu multă stimă și prețuire, 
pentru tot ce ne dăruiți. 

Dorin Octavian Picioruș (la 10. 49): La mulți 
ani, doamnă Florica Mardale, și Dumnezeu să vă 
mângâie cu slava Lui, acum și veșnic, pentru că știți 
să vedeți și prețuiți lucrarea duhovnicească pe care 
eu o fac!  

Florica Mardale (după 14 minute): Amin! 
Amin! Mulțumesc din tot sufletul pentru binecu- 
vântări! Vă doresc zile frumoase, pline de bucurii 
duhovnicești! 

* 
 

12. 37, 31 octombrie 2015, zi de sâmbătă. Cu 
mult soare. Omul în postmodernitate și despre 
eshatologia ortodoxă. În predica zilei de mâine: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/30/predi
ca-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
* 

1 noiembrie 2015, duminică, dimineața. 
Facebook m-a felicitat de ziua mea:  

 

 
 
* 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/30/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/30/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2015/


 

Berney Foley (1 noiembrie 2015): Blessed 
Birthday Father. God Grant You Many Years. I love 
you.  

Dorin Octavian Picioruș (2 noiembrie 2015): I 
know, dear Berney and I thank you for that! All the 
the blessing from my part. May God strengthen you 
in all you do!   

 
* 

Pe 7 noiembrie 2015, grupul meu din Facebook 
arăta astfel:  

 

 
 
* 

 
14. 02, sâmbătă, 7 noiembrie 2015, zi înnorată. 

Ce este moartea din perspectiva lui Dumnezeu și a 
noastră, despre problema fundamentală: viața de 
sfințenie, despre eshatologia ortodoxă și conștiența 
noastră în veșnicie. În predica zilei de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/07/p
redica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2015/.  

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/07/predica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/07/predica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2015/


 

 
 

Apreciată de Christian Crăciun. Iar Florica 
Mardale a publicitat-o.  

 
* 

 
 
Duminică, cu soare după amiază și ceață 

dimineața, 8 noiembrie 2015, ora 14. 31. Epistola 



 

către Colossei a Sfântului Apostol Pavlos este a 126-
a carte TPA la nivel online. O puteți downloada de 
aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/08/e
pistola-catre-colossei/.  

 
* 

12. 45, 9 noiembrie 2015, zi de luni foarte 
călduroasă. De la Facebook: 

 

 
 

* 
 

 
 
Sâmbătă, 7. 58, 14 noiembrie 2015, soare cu 

răcoare. Aproapele nostru arată într-un fel anume, 
pentru că se comportă față de noi într-un fel anume. 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/08/epistola-catre-colossei/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/08/epistola-catre-colossei/


 

Despre cum arată aproapele nostru, am vorbit în 
predica pentru mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/14/p
redica-la-duminica-a-25-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Apreciată de Christian Crăciun și Berney 

Foley. Publicitată de Florica Mardale.  
 
* 

 
14. 20, zi cu soare, luni, 16 noiembrie 2015. A 

127-a carte TPA la nivel online este: Eminescu: între 
modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare 
și spirituale românești pentru viziunea romantică 
eminesciană. Are 884 de pagini și reprezintă teza 
postdoctorală a soției mele, Dr. Gianina Maria-
Cristina Picioruș. O puteți downloada de aici și 
aprecia după...măsura inimii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/16/e
minescu-intre-modernitate-si-traditie/.  

 

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/14/predica-la-duminica-a-25-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/14/predica-la-duminica-a-25-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/16/eminescu-intre-modernitate-si-traditie/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/16/eminescu-intre-modernitate-si-traditie/


 

Apreciată de Berney Foley.  
 
* 

 
Din 19 noiembrie 2015 a intrat în noul cerc de 

prieteni Pr. Ionel Bibelea. Iar din 20 noiembrie 2015 
Lucian Botez și Pr. Răzvan Cristian Vreme.  

 
* 
 

15. 12, 20 noiembrie 2015, soare și nori, zi de 
vineri. Aducerea și viețuirea în templu a Maicii 
Domnului și despre cum ne face încăpători viața 
eclesială. În predica zilei de mâine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/20/p
redica-la-intrarea-in-biserica-a-preasfintei-
nascatoarei-de-dumnezeu/.  

 

 
 
 
Florica Mardale a publicitat-o.  

 
* 
 

20 noiembrie 2015, ora 15. 20. De la Pr. Răzvan 
Cristian Vreme:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/20/predica-la-intrarea-in-biserica-a-preasfintei-nascatoarei-de-dumnezeu/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/20/predica-la-intrarea-in-biserica-a-preasfintei-nascatoarei-de-dumnezeu/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/20/predica-la-intrarea-in-biserica-a-preasfintei-nascatoarei-de-dumnezeu/


 

 

 
 

 
 
* 
 

14. 19, 21 noiembrie 2015, zi înnorată de 
sâmbătă. În postmodernitatea în care unii vor să Îl 
scoată, în mod ideologic, pe Dumnezeu din creație 
și din om, există și oamenii Bisericii, care se 
îndumnezeiesc pe fiecare zi. Predica pentru ziua de 
mâine e o scanare a realității imediate:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/21/p
redica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Florica Mardale a publicitat-o. 
 

* 
18. 02, 24 noiembrie 2015, zi de marți. Prima 

predică despre triadologia Sfântului Chirillos al 
Alexandriei: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/24/predic

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/21/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/21/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/24/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-1/


 

a-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-
alexandriei-1/.  

 
 

Apreciată de Christian Craciun și Berney 
Foley.  

 
* 
 

13. 16, 25 noiembrie 2015, zi de miercuri, 
înnorată. A doua predică despre triadologia Sfân- 
tului Chirillos al Alexandriei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/25/p
redica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-
alexandriei-2/.  

 
* 

12. 02, 26 noiembrie 2015, zi de joi, înnorată. A 
treia predică despre triadologia Sfântului Chirillos 
al Alexandriei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/24/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-1/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/24/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-1/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/25/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-2/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/25/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-2/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/25/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-2/


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/26/p
redica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-
alexandriei-3/.  

 
* 
 

14, 41, cer înnorat, zi de vineri, frig. 27 noiem- 
brie 2015. Despre esența poruncilor lui Dumnezeu 
și despre faptul că Dumnezeu cere de la noi, în 
primul rând, să renunțăm la patima noastră cea mai 
mare, capitală, pentru ca să Îi urmăm Lui. Temele 
principale ale predicii de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/27/p
redica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
* 

 
 

13. 49, sâmbătă, cer înnorat, frig, 28 noiem- 
brie 2015. Despre viața, lucrarea și martiriul 
Sfântului Apostol Andreas, Apostolul românilor, 
despre minunea de a fi român ortodox într-o 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/26/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-3/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/26/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-3/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/26/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-3/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/27/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/27/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2015/


 

Biserică apostolică, cu o limba română liturgică, 
crescută în Biserică și despre ce înseamnă să ai 
principii și să trăiești potrivit lor. Toate acestea în 
predica zilei de 30 noiembrie 2015:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/28/p
redica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andreas-
cel-intai-chemat-2015/.  

 
* 

 
11. 10, soare, joi, 3 decembrie 2015. A 4-a predică 

despre triadologia Sfântului Patriarh Chirillos al 
Alexandriei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/03/
predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-
alexandriei-4/.  

 
Apreciată de Berney Foley.  
 

* 
 

12. 34, zi de vineri, 4 decembrie 2015, răcoare și 
soare. Despre cum ne vindecă Dumnezeu de bolile 
satanizării:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/04/
predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
Apreciată de Berney Foley. 
 

* 
12. 54, 5 decembrie 2015, zi de sâmbătă, cu 

soare: Platforma Teologie pentru azi împlinește 
mâine, 6 decembrie 2015, 9 ani de online. Iar aceasta 
e predica scrisă pentru acest eveniment:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/28/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andreas-cel-intai-chemat-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/28/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andreas-cel-intai-chemat-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/28/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andreas-cel-intai-chemat-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/03/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-4/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/03/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-4/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/03/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-4/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/04/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/04/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2015/


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/05/
predica-la-9-ani-de-online-6-decembrie-2015/. 

 

 
 

* 
 

16, 22, duminică, cer închis, frig, 6 decembrie 
2015, publicităm cartea publicată la împlinirea a 9 
ani de online. A 128-a carte TPA este: Traduceri 
patristice (vol. 5). Are 455 de pagini, am publicat-o 
la 9 ani de online și o puteți downloada de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/06/t
raduceri-patristice-vol-5/.   

 

 
 

Apreciată de Christian Craciun, Berney Foley 
și Pr. Răzvan Cristian Vreme.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/05/predica-la-9-ani-de-online-6-decembrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/05/predica-la-9-ani-de-online-6-decembrie-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/06/traduceri-patristice-vol-5/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/06/traduceri-patristice-vol-5/


 

* 
 

12. 29, vineri, 11 decembrie 2015, zi înnorată și 
friguroasă. Despre cei care cred că au capul mai tare 
decât gerul iernii, despre numele Sfinților Strămoși 
ai Domnului, despre responsabilitatea față de 
unicitatea și vocația noastră, despre cum se răs- 
frânge viața noastră asupra Bisericii și despre esența 
praznicelor Bisericii. În predica pentru duminică: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/11/predic
a-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2015/.  

 
* 
 

15. 01, duminică, 13 decembrie 2015, zi cu soare. 
La ziua sa de naștere:   

 
Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 

domnule Christian Crăciun, și multă putere de 
muncă în activitatea dumneavoastră literară! Vă 
doresc numai bine!  

Christian Craciun: mulțumesc, părinte,  pome- 
niți-mă, rogu-vă în rugăciuni! (și a apreciat urarea 
mea) 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu să vă 
binecuvinteze și să vă întărească, domnule profesor, 
și să ne facă pe toți tot mai entuziaști pentru creație, 
pentru citit, pentru dialog!  

 
Livia Dimulescu92 a apreciat cele două comen- 

tarii de deasupra. Iar Christian Crăciun pe al meu.  
 

* 

                                                 
92 A se vedea:  
https://www.facebook.com/livia.dimulescu.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/11/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/11/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2015/
https://www.facebook.com/livia.dimulescu


 

9. 13, marți, zi înnorată. 15 decembrie 2015. A 
5-a predică despre triadologia Sfântului Chirillos al 
Alexandriei: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/15/predic
a-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-
alexandriei-5/.  

 
Apreciată de Berney Foley.  

 
* 
 

 
 
9. 30, zi înnorată, miercuri, 16 decembrie 2015. 

A 6-a predică despre triadologia Sfântului Chirillos 
al Alexandriei:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/16/p
redica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-
alexandriei-6/. 

 
Berney Foley a apreciat-o și a publicitat-o.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/15/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-5/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/15/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-5/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/15/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-5/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/16/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-6/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/16/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-6/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/16/predica-despre-triadologia-sfantului-chirillos-al-alexandriei-6/


 

* 
 

18 decembrie 2015, zi de vineri, cer înnorat, 
puțin soare. Cine sunt Sfinții care au trăit înainte de 
nașterea Domnului și despre ce se petrece în adân- 
cul persoanei noastre atunci când ne convertim cu 
adevărat la dreapta credință. În predica pentru du- 
minică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/18/p
redica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-
2015/.  

 
Apreciată de Berney Foley și publicitată de 

Berney Foley și de Florica Mardale.  
 
* 

 
8. 33, zi de miercuri, cu soare, 23 decembrie 

2015.  

 
 
Predica la Nașterea Domnului:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/23/p

redica-la-nasterea-domnului-2015/.    
La mulți ani tuturor și numai bine! 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/18/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/18/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/18/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/23/predica-la-nasterea-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/23/predica-la-nasterea-domnului-2015/


 

Apreciată de Berney Foley.  
 
* 
 

Sâmbătă, 16. 46, 26 decembrie 2015, zi însorită. 
Despre ducerea și întoarcerea din Egipt a Domnului 
și despre Sfântul Arhidiacon Stefanos, primul Mu- 
cenic al Bisericii:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/26/
predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-
2015/.  

 
Berney Foley, Christian Crăciun și Tănase 

Elena au apreciat-o, iar Berney Foley a publicitat-o.  
 
* 

 
28 decembrie 2015, zi cu soare, zi de luni, 

răspund la un articol al lui Christian Crăciun, care a 
spus că cel mai frumos text despre Nașterea 
Domnului se află în Evanghelia după Iacov. Ora 8. 
42.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Dacă „cea mai 

frumoasă descriere” a nașterii Domnului o găsiți 
într-un text apocrif și nu la Sfinții Matteos și Lucas, 
Evangheliștii, atunci vă place minciuna literatu- 
rizată, domnule Christian, și nu adevărul! Mie, 
dimpotrivă, îmi place adevărul deplin și nelitera- 
turizat al Dumnezeieștilor Evanghelii ale Bisericii, 
pentru că eu caut adevărul deplin și nu ficțiune în 
cărțile Bisericii. Și cred că un credincios conștient 
de menirea lui (aceea de a nu amesteca adevărul cu 
minciuna) face la fel. 

 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/26/predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/26/predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-2015/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/26/predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-2015/


 

Nu a încercat să-mi dea un răspuns.   
 
* 
 

 
30 decembrie 2015, zi însorită dar geroasă, de 

miercuri. Ultima mea predică pe 2015:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/30/a

-4-a-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-
romani/.  

La mulți ani tuturor, și să aveți parte de multă 
pace și împlinire! 

 
Apreciată de Berney Foley și publicitată de 

Florica Mardale.  
Florica Mardale (31 decembrie 2015): La mulți 

ani cu har!  
Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, doamnă 

Florica, multă sănătate și pace! 
Dorin Octavian Picioruș: Și cred că trebuie să 

vă puneți la loc fotografia, pentru ca oamenii să nu 
pară că vorbesc cu o...absență93. 

Florica Mardale: Vă mulțumesc pentru tot!  
   

*  
 
13. 45, zi de joi, soare și ger, 31 decembrie 2015: 

Prima predică pe 2016: despre tăierea-împrejur a 
Domnului și despre Sfântul Arhiepiscop Vasilios cel 
Mare al Chesariei Cappadociei. Cum se face circum- 
cizia, ce a prefigurat ea și de ce e bine să ai cultura 
plurivalentă a Sfântului Vasilios cel Mare. În această 
predică:  

                                                 
93 De ceva vreme nu mai are icon la cont.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/30/a-4-a-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/30/a-4-a-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/30/a-4-a-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/


 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/31/p
redica-la-taierea-imprejur-a-domnului-2016/. 

 

 
 

Apreciată și publicitată de Berney Foley. 
Apreciată și de Tănase Elena.  

 
* 
 

13. 55, sâmbătă, zi înnorată, cu soare dimi- 
neața, geroasă, 2 ianuarie 2016. Predica zilei de 
mâine: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/02/predi
ca-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-
2016/.  

Despre tăcerea Bisericii referitoare la primii 30 
de ani din viața Domnului și despre persoana, viața 
și lucrarea Sfântului Ioannis Botezătorul.  

 
Apreciată și publicitată de Berney Foley. 

Apreciată și de Tănase Elena.  
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/31/predica-la-taierea-imprejur-a-domnului-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/31/predica-la-taierea-imprejur-a-domnului-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/02/predica-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/02/predica-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/02/predica-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-2016/


 

* 
 
Doamna Florica Mardale m-a ascultat și și-a 

repus fotografia la icon:  
 

 
 
Dorin Octavian Picioruș (2 ianuarie 2016): Așa 

știu cu cine vorbesc...și mă bucur pentru asta! La 
mulți ani, un 2016 cu multă bucurie și împlinire! 

 
* 

 
19. 15, luni, 4 ianuarie 2016, în timpul unei 

ninsori line. Predica la Botezul Domnului:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/04/

predica-la-botezul-domnului-2016/.  
 
Apreciată de Tănase Elena.  
 
Tănase Elena: Amin!  
 

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/04/predica-la-botezul-domnului-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/04/predica-la-botezul-domnului-2016/


 

Florica Mardale a publicitat predica (5 ianua- 
rie 2016).  

 
* 
 

13. 53, marți, 5 ianuarie 2016, zi cu soare, -6 
grade. Predica zilei de 7 ianuarie 2016, la sinaxa 
Sfântului Ioannis Botezătorul:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/05/
predica-la-sinaxa-sfantului-ioannis-botezatorul-7-
ianuarie-2016/.  

 
Apreciată de Berney Foley și Tănase Elena94 (8 

ianuarie 2016).  
 

* 
 

8 ianuarie 2016, vineri, ora 20. 34. Despre 
alfabetul vieții bisericești, despre pocăință, despre 
Împărăția lui Dumnezeu și despre viața duhovni- 
cească.  

În predica duminicii care stă să vină:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/08/

predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-
2016/.  

 
Apreciată de Berney Foley. Și publicitată de 

Florica Mardale.  
 
* 

Ora 16. 51, 11 ianuarie 2016: din 11 am rămas 
doar cu 4 prieteni în Facebook. Motivul? Lipsa de 
comunicare.  

                                                 
94 A se vedea:  
https://www.facebook.com/tanase.elena.3910.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/05/predica-la-sinaxa-sfantului-ioannis-botezatorul-7-ianuarie-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/05/predica-la-sinaxa-sfantului-ioannis-botezatorul-7-ianuarie-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/05/predica-la-sinaxa-sfantului-ioannis-botezatorul-7-ianuarie-2016/
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* 
 

11. 34, marți, cer înnorat, 12 ianuarie 2016. 
Prima carte pe 2016 și a 129-a TPA la nivel online: 
Istoria începe de oriunde o privești (vol. 5). O puteți 
downloada de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/12/i
storia-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-5/. 

 

 
 

* 
Ora 16. 35, vineri, zi înnorată, 15 ianuarie 2016. 

Am renunțat la toți „prietenii” din Facebook. La 
ultimii 4. Da, din lipsă de comunicare! Așa că voi 
începe o nouă perioadă în contul meu de Facebook: 
așteptarea unor persoane care vor să dialogheze. Să 
dialogheze în mod real.  

* 

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/12/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-5/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/12/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-5/


 

 
Sâmbătă, 8. 18, 16 ianuarie 2016, zi înnorată. 

Despre prezența Bisericii noastre în societate, 
despre relația ei cu Statul român, despre vindecare 
și recunoștință.  

În predica de mâine:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/16/p

redica-la-duminica-a-29-a-dupa-cincizecime-
2016/.  

Un articol „public” pe Facebook. Până acum 
articolele mele au fost văzute doar de „prietenii 
mei”.  

 
* 
 

Duminică, 13. 59, 17 ianuarie 2016, în plină nin- 
soare. L-am primit în cercul meu de prieteni pe Pr. 
Mihai Dumitrescu.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Care este experiența 

interioară care v-a marcat, Părinte Mihai Dumi- 
trescu, atunci când ați fost în Israel? Cred că ima- 
ginea de frontispiciu a contului dumneavoastră e de 
acolo. 

 

 
* 
 

19 ianuarie 2016, ora 9. 25, frig și soare, zi de 
marți.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/16/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-cincizecime-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/16/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-cincizecime-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/16/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-cincizecime-2016/


 

Dorin Octavian Picioruș: Părinte Marcel Răduț 
Seliște, cum caracterizați experiența dumneavoas- 
tră de creator de online pe ziarul Adevărul dar și pe 
blogul personal? Ce ați învățat din contactul online 
cu oamenii de tot felul? 

Familia Răduț Seliște95 (răspunsul a venit spre 
seară, după ora 22): Doamne-ajută, părinte! Vă 
mărturisesc că îmi este destul de dificil să răspund 
la aceste întrebări, în spațiul pe care îl oferă un 
comentariu pe FB96.  

Vă pot spune că activitatea mea jurnalistică 
(începută din anul 2005, atât în mediul laic, cât și în 
cel bisericesc) m-a ajutat să înțeleg că orice temă 
din agora cetății româneşti poate și trebuie să fie 
abordată din perspectivă creștină și folosind tehnici 
de comunicare specifice spațiului laic.  

Experiența mea ca jurnalist este precum o zi 
de vară – am parte de vreme frumoasă, dar și de 
furtuna venită din senin, sunt și roade folositoare, 
sunt și ispitele demonului de amiază...  

A scrie ca jurnalist creștin reprezintă pentru 
mine, o prelungire firească și necesară a slujirii 
preoțești.  

Despre contactul online cu oamenii...Am 
înțeles că suntem cu toții și fiecare în parte, niște 
entități bolnave sufletește aflate în căutarea Docto- 
rului. Unii dintre oameni recunosc că sunt bolnavi 
sufletește și-L acceptă pe Hristos, Doctorul sufle- 
telor și trupurilor noastre, urmând poruncile Lui, 
atât cât le îngăduie boala din suflet. Alții recunosc 
și ei că au sufletul bolnav, dar refuză vindecarea la 

                                                 
95 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000815

1825176&fref=hovercard.  
96 Facebook.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008151825176&fref=hovercard
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008151825176&fref=hovercard


 

care îi cheamă Hristos și caută răspunsuri aiurea, în 
pustiul acestei lumi. Mulți, poate prea mulți, tot 
mai mulți, refuză să accepte că ar fi bolnavi 
sufletește și rămân orgolioși, mândri în rătăcirea 
lor, crezând că sunt sănătoși sau că orice tulburare 
în suflet, în trup și-o pot vindeca singuri, cu puterile 
lor lumești în temeiul cărora se cred, uneori, 
semizei, asta când nu sunt deja niște bieți sclavi ai 
patimilor și ai demonului, ai sistemului acestei 
lumi.  

Altfel spus, contactul online cu oamenii a 
devenit, pentru mine, o nouă dovadă că în lume, în 
Univers, este război, precum în Cer (?), că oamenii 
aleg, inevitabil, între cele două oștiri: Fiii Luminii și 
Fiii Întunericului, nu au cale de mijloc, oricât s-ar 
amăgi să o caute. Acestea ar fi, în câteva cuvinte, 
răspunsurile mele.  

Vă mulțumesc că mă îngăduiți în apropierea 
Dvs., aici, în virtuala prelungire a lumii reale și 
nădăjduiesc să ne regăsim în rugăciune. Doamne-
ajută! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc pentru 
răspuns, Părinte Marcel! Pentru răspunsul larg, 
aidoma unui pridvor al dialogului nostru. Care 
poate fi scris în mai multe calupuri de comentarii și 
nu în unul singur. Da, sunt de acord cu faptul că 
orice subiect social poate fi tratat teologic. Nu sunt 
de acord însă cu tratarea subiectului teologic în 
manieră ziaristică. Pentru că teologia, la nivel de 
articol și de dialog cu publicul, cu societatea, nu are 
nevoie să iasă din sine, pentru a se exprima, ci 
discursul teologic are propria sa propensiune, cale 
vie către public. [comentariu apreciat de convor- 
bitorul meu] 



 

Dorin Octavian Picioruș: Da, scrisul trebuie să 
fie o prelungire firească a studiilor și a predicii 
noastre, a slujirii noastre! Adică a vieții noastre. Iar 
cititorii se raportează la noi în măsura în care pot să 
ne urmărească. 

Dorin Octavian Picioruș: Eu vă întrebasem, 
punctual, mai degrabă, despre cum s-au raportat 
cititorii la dumneavoastră. Despre cum răbdați 
mojiciile sau șicanele de tot felul. 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că eu fac 
muncă de online de aproape 10 ani, și știu ce 
înseamnă publicul online. Adică publicul care crede 
că e „liber” când se manifestă grețos și e „șarmant” 
când spune primul lucru pe care îl gândește. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc pen- 
tru că considerați dialogul cu mine o normalitate 
frumoasă! 

Familia Răduț Seliște: Părinte, dialogul cu 
cititorii este dificil, însă extrem de important pentru 
mine. De fapt, a fost și este o lecție de viață. La 
predică, preotul are în fața sa oameni care ascultă – 
cu interes, din obligaţie, cu mintea aiurea sau 
încercând să pătrundă sensul predicii – fără să 
reacționeze, interacționeze etc. Preotul a predicat şi 
gata, veniți la miruit...  

Comentariile la un articol online sunt făcute, 
în cele mai multe situații, de oameni care aleg să se 
ascundă sub masca unui "user-name". De aici și 
libertatea lor de a spune aproape orice, precum și 
dificultatea dialogului, eventual a confruntării cu ei.  

Prin urmare, autorul care intră în dialog cu 
comentatorii, trebuie să fie capabil să afle – indirect, 
din analiza a ce spun, cum spun, despre ce spun etc.  
– informații despre comentatori. Eu am și bune, și 
mai puțin bune în interacțiunea cu cititorii.  



 

Am ajuns la următorul "mecanism", le spun că 
un cititor, când comentează critic despre Biserică, 
are una din următoarele poziționări:  

1. vede ce este bolnav în rândul membrilor 
Bisericii, din perspectiva asumării calității lui de 
membru în Biserică și încearcă să ajute la schim- 
barea în bine.  

2. vede ce este...din aceeași calitate de 
membru, dar nu-și asumă, ci doar constată, cerând 
soluții, fără să se implice în căutarea lor.  

3. vede ce este...dar refuză să-și asume cali- 
tatea de membru sau nici nu o are și[,] prin urmare, 
este de fapt un adversar al Bisericii, care se bucură 
să descopere căderi, rătăciri etc.  

Eu le zic celor care critică anume stări din 
Biserică: implicați-vă, veniți alături de noi, lucrați 
pentru Hristos! Dacă refuzați asta, atunci nu sunteți 
în Biserică și deveniți (ori chiar sunteți) dușmani ai 
Bisericii.  

Așa ar fi când discut cu cei care critică Biserica. 
Am situații în care îmi asum să fiu mai mult cu 
dreptatea și mai puțin cu mila (deși nu uit o clipă 
mila!) și le răspund mai sever, mai dur etc. Ca o 
concluzie, pot spune că am învățat multe despre 
oameni din acest dialog virtual, un dialog cu exigen- 
țe mult mai mari decât o predică..."la toată vremea". 

Familia Răduț Seliște: Părinte, eu vă mulțu- 
mesc pentru oportunitatea de a începe o călătorie a 
cunoaşterii reciproce a chipului lui Dumnezeu, care 
este în fiecare dintre noi. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, sunt de acord cu 
faptul că cititorul online nu își asumă, cel mai 
adesea, identitatea, dar, în același timp, nu își 
asumă nici responsabilitatea pentru ceea ce spune!  



 

Și nu își asumă responsabilitatea pentru ceea 
ce spune, pentru că, încă, pentru mulți, onlineul 
este un spațiu al divertismentului și nu al dialogului. 
Mulți confundă ziarele, blogurile, platformele cu 
spații virane unde se pot arunca deșeuri. 

Dorin Octavian Picioruș: Din păcate, mulți 
ortodocși iresponsabili, care și-au făcut bloguri din 
furat de texte de la alții sau din cărți, sprijină 
interpretarea cum că onlineul „nu e serios”. Că aici, 
oamenii doar „se dau în stambă” și nu creează. Însă, 
de la bun început, pe platforma Teologie pentru azi 
eu am spus că creez, că aici actualizez teologia, că 
traduc, că scriu și nu mă lupt pentru o notorietate 
neavenită. 

Dorin Octavian Picioruș: Și cred că dacă 
fiecare am crea...dacă fiecare am crea efectiv lucruri 
zi de zi, dacă le-am scoate din noi și le-am pune în 
fața tuturor, atunci onlineul ar fi „tot la fel de serios” 
ca o carte editată sau ca o discuție televizată. 

Dorin Octavian Picioruș: Pe de altă parte, cred 
că cititorii se educă în timp. Că cititorii sunt formați 
de ceea ce citesc. Și că ei revin acolo unde sunt 
tratați ca parteneri de dialog și nu ca subalterni. 

Dorin Octavian Picioruș: Cu mine puteți 
discuta, Părinte Marcel, puteți discuta mult, dacă 
discutați principial. Adică, dacă vă exprimați crezu- 
rile și nu doar opinii pasagere.  

Familia Răduț Seliște: De acord, spațiul virtual  
este "colonizat" cu stângăcie de creștinii ortodocși.  

Au fost două feluri de excese:  
1. apariția a zeci, sute de site-uri, bloguri, plat- 

forme etc. creștin-ortodoxe, fără o rigoare a con- 
ținutului și mesajului.  



 

2. încercarea total nefericită, de acum un an şi 
ceva, făcută de Patriarhie de a controla (să nu zic, 
cenzura), prezența on-line a preoților, monahilor.  

Cred că prezența noastră în on-line presupune 
aceeași responsabilitate de la predică sau de la orice 
manifestare publică făcută în numele lui Hristos.  

Prin urmare, nici libertate fără rânduială, nici 
rânduială fără libertate. Ne întoarcem și ne asu- 
măm, într-un sfârșit, libertatea în Hristos. 

Familia Răduț Seliște: Teologie pentru azi mă 
ajută foarte mult. Acum, de exemplu, folosesc 
materialele despre Nichifor Crainic. Sunt înscris la 
doctorat, anul I, la Teologie Dogmatică. Am o temă 
dificilă: Treimea și cosmosul în viziunea teologiei 
Sfântului Maxim Mărturisitorul. Raportul dintre 
atributele divine, energiile divine necreate și rațiunile 
divine necreate.  

Despre Nichifor Crainic (mai exact, despre 
Statul Etnocratic) am de facut un referat la cursul 
de Morală (studiem relația dintre Morala Creștină 
și Economie).  

Dorin Octavian Picioruș: Eu am o problemă 
însă cu „responsabilitatea de la predică”, pentru că, 
cel mai adesea, eu nu văd confrați care își publică 
predicile pe care le rostesc...sau se pregătesc să le 
rostească. 

Familia Răduț Seliște: Păi, ce să publice, când 
predica e gândită atunci când e deja rostită [?] 
...Viața în parohie (sau în Spital, cum sunt eu preot 
de caritate) este dificilă, de multe ori nu este timp 
să citești [nici] cu o seară înainte, și atunci rămâne 
cultura teologică pe care o ai...daca o ai.  

Dorin Octavian Picioruș: Subiectul tezei l-ați 
ales sau vi s-a impus?  



 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc pen- 
tru că mă citiți! Și eu vă urmăresc, de vreo doi ani, 
blogul personal.   

Familia Răduț Seliște: Despre doctorat este o 
poveste...Mi-am dorit mult să fac doctorat, însă am 
decis ca banii procurați cu mare dificultate pentru 
doctorat să fie folosiți pentru doctoratul soției (are 
doctorat în Sociologie, la București...o alta poveste).  

Anul trecut, am aflat de o dispoziție a Sf.[ântu- 
lui] Sinod, cum că este necesar ca preoții să dețină 
minim diploma de Master la Facultatea de Teologie. 
Eu am un masterat, cu tema Discursul radiofonic 
religios, dar este făcut la Facultatea David Ogilvy 
(SNSPA). Prin urmare, nu este obținut la Teologie, 
deși tema este în zona noastră. Aveam de ales să 
urmez încă un masterat sau să urmez un doctorat. 
Cum nu aveam bani nici de masterat (3.000 lei pe 
an), nici de doctorat (5.000 lei pe an), am decis să 
urmez doctoratul.  

Nu mi-a impus cineva, dar am zis să mă feresc 
de surprize administrative. În plus, îmi doream de 
multă vreme să urmez un doctorat în Teologie. Cât 
despre temă...eu m-am înscris ultimul, cum ar fi, în 
ultimul sfert de oră, așa că am ales ce rămă- 
sese...Sf.[ântul] Maxim Marturisitorul îmi place, 
doar că tema este dificilă, mai ales că nu prea s-a 
scris, pe la noi, pe tema asta. Prof.[esorul] coordo- 
nator este părintele profesor Ion Popescu (Pitești). 

Familia Răduț Seliște: Părinte, vă mulțumesc 
pentru dialogul acestei seri. Nădăjuiesc să rămânem 
în rugăciune unul pentru celălalt și, dacă îmi veți 
îngădui, voi continua dialogul nostru în zilele ur- 
mătoare. Poate vom folosi chat-ul oferit de FB, dacă 
va fi mai eficient. Vă mulțumesc!  

 



 

* 
 

22 ianuarie 2016, zi de vineri, cu soare și ger. 
Ora 15. 44. Despre cum să îți asumi și să îți trăiești 
handicapul și durerea, despre vindecarea duhovni- 
cească și trupească, despre chemarea noastră la o 
viață sfântă. În predica pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/22/
predica-la-duminica-a-31-a-dupa-cincizecime-
2016/.  

 
* 
 

Sâmbătă, soare și ger, 23 ianuarie 2016, ora 12. 
31. A 130-a carte TPA și a 2-a pe 2016: Praedicationes 
(vol. 10). Poate fi downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/23/
praedicationes-vol-10/.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/23/praedicationes-vol-10/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/23/praedicationes-vol-10/


 

* 
 

Joi, 28 ianuarie 2016, zi cu soare, ora 13. 11. 
Predica la praznicul Sfinților 3 Ierarhi:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/28/
predica-la-sfintii-3-ierarhi-30-ianuarie-2016/.  

 
* 
 

29 ianuarie 2016, zi de vineri, 20. 16. Despre 
cum devenim creștini, despre pruncul care se 
botează, despre familie și Biserică în viața ortodoxă, 
despre convertire și mărturie ortodoxă. În predica 
pentru duminică:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/29/
predica-la-duminica-a-32-a-dupa-cincizecime-
2016/.  

 
* 

 
30 ianuarie 2016, zi de sâmbătă, 13. 38. L-am 

primit pe Nelu Dincă97 în grupul meu și l-am 
întrebat:  

 
Dorin Octavian Picioruș: Care a fost motivul 

pentru care v-ați făcut adventist, domnule Nelu 
Dincă, atâta timp cât erați ortodox?  

Nelu Dincă: Vă salut cu respect, dle Doru. mă 
bucur să vă văd, vă mulțumesc ptr ac[c]ept, referitor 
la întrebarea dv, sunt multe motive, și e mult de 
discutat, la acest capitol, pe viitor vă voi împărtăși, 
ceva din hotărârea pe care am luat[-]o acum 18 ani. 

                                                 
97 Aici:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000096

20581505.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/28/predica-la-sfintii-3-ierarhi-30-ianuarie-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/28/predica-la-sfintii-3-ierarhi-30-ianuarie-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/29/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-cincizecime-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/29/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-cincizecime-2016/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/29/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-cincizecime-2016/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009620581505
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009620581505


 

Dorin Octavian Picioruș: Vă aștept confe- 
siunea, domnule Nelu! Numai bine!  

 
* 

Am mai primit 3 persoane și le-am întrebat de 
vorbă: 31 ianuarie 2016, ora 19. 34.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Gheorghe 

Gavrilă Copil98, câte cărți ați publicat până acum? 
Mă puteți trimite undeva să le văd?  

 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Maria 

Zoltan99, ce credință religioasă aveți? De care con- 
fesiune aparțineți? 

 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Dumitrescu 

Margareta100, de ce ați dorit să fiți prietenă cu mine 
pe Facebook? De unde ați auzit de mine?  

Dumitrescu Margareta: Doamne ajută. am 
aflat de dumneavoastră de la tv și[,] mai exact[,] 
anul trecut[,] când ați vorbit despre tragicul eveni- 
ment de la Colectiv.Va mulțumesc ca m[-]ați accep- 
tat printre prieteni.  

Dumitrescu Margareta: Am dorit să vă am 
prieten pe fb101 în primi[ul] rând [pentru] a vă mai 
cere sfaturi și mi-a plăcut cum ă[a-]ți vorbit din 
toate punctele de vedere la tv. a [a-]ți știut să 
susțineți oamenii în situații[le] grele ale vieții lor.  

                                                 
98 A se vedea:  
https://www.facebook.com/gheorghegavrila.copil.  
99 Idem:  
https://www.facebook.com/maria.zoltan.395.  
100 Idem:  
https://www.facebook.com/margareta.dumitrescu.1.  
101 Facebook.  

https://www.facebook.com/gheorghegavrila.copil
https://www.facebook.com/maria.zoltan.395
https://www.facebook.com/margareta.dumitrescu.1


 

Dorin Octavian Picioruș: Mă confundați, 
doamnă Dumitrescu, cu altcineva! Nu sunt eu cel 
pe care îl căutați.  

 
* 

 
1 februarie 2016, luni, zi cu soare, 14. 22. Despre 

vederea și întâmpinarea Domnului, cât și despre 
vederea și întâmpinarea duhovnicească a oame- 
nilor. În predica praznicului de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/01/
predica-la-intampinarea-domnului-2016/. 

 
Apreciată de Emanuela Toma102.  
 

* 
 
Vreme ploioasă, 4 februarie 2016, zi de joi, 15. 

18 minute. Despre înmulțirea darurilor duhovni- 
cești primite de la Dumnezeu. În predica pentru 
duminică: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/04/predi
ca-la-duminica-a-16-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 

 
Duminică, 16, 42, soare, + 8 grade. L-am primit 

pe Pr. Florin Păun, din Găești, și l-am întrebat:  
Dorin Octavian Picioruș: Ce înseamnă pentru 

dumneavoastră, Părinte Florin Păun, faptul de a fi 
Preot?  

Păun Florin: Mulțumesc pentru întrebare și 
pentru ac[c]eptul pe care mi l-ați dat...dar ras- 

                                                 
102 A se vedea:  
https://www.facebook.com/emanuela.toma.52.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/01/predica-la-intampinarea-domnului-2016/
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http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/04/predica-la-duminica-a-16-a-dupa-cincizecime-2016/
https://www.facebook.com/emanuela.toma.52


 

punsul e greu de dat...preoția cred că nu ar trebui să 
fie diferită în funcție de candidat...deci răspunsul îl 
știți[,] părinte doctor.  

Dorin Octavian Picioruș: V-am întrebat ce 
înseamnă pentru dumneavoastră și nu pentru alții, 
Părinte Florin! Credeam că doriți să comunicăm. 

Dorin Octavian Picioruș: Iar comunicarea 
înseamnă, în primul rând, să fim cinstiți cu noi și cu 
cei cărora le răspundem.  

 
* 

 
Marți, 9 februarie 2016, soare, + 11 grade, 14. 05.  
A 5-a predică la comentariul hrisostomic la 

Romani: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/09/a-5-
a-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/.  

 
* 

 
+ 10 grade, vineri, 15. 38, zi cu soare. Dacă am 

învăța să ne rugăm și să Îl îndurăm pe Domnul, să 
așteptăm voia Lui, nu am mai fi extremiști. Predica 
Duminicii a 17-a după Cincizecime:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/12/
predica-la-duminica-a-17-a-dupa-cincizecime-
2016/. 

 
* 
 

Vineri, 10. 27, cer înnorat, vânt, + 4 grade. 
Despre slujirea în fața lui Dumnezeu, despre sim- 
țirea slavei Lui la Slujbe și în viața noastră, despre 
adevărata vedere de sine, despre conștiința păcăto- 
șeniei personale. În predica zilei de duminică, pre- 

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/09/a-5-a-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/09/a-5-a-predica-la-comentariul-hrisostomic-la-romani/
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/12/predica-la-duminica-a-17-a-dupa-cincizecime-2016/
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dică construită în jurul Parabolei fariseului și a 
vameșului. O găsiți aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/19/
predica-la-duminica-a-33-a-dupa-cincizecime-
2016/.  

 
* 
 

16. 54, sâmbătă, 20 februarie 2016, zi înnorată. 
A doua predică a acestei duminici e despre răul 
extremismului. Atât al celui religios cât și al celui 
politic. Pentru că exclusivismul și extremismul nu 
ne vor duce niciodată la comuniunea Bisericii pe 
care și-o dorește Dumnezeu.  

A se vedea aici:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/20/

a-doua-predica-la-duminica-a-33-a-dupa-
cincizecime-2016/.  

 
* 
 

14. 23, miercuri, cer înnorat, + 15 grade. Ierta- 
rea continuă a lui Dumnezeu este lecția noastră de 
îngăduință și de primire a celor care se pocăiesc. Ea 
învață Biserica să primească cu brațele deschise pe 
cei care se convertesc. Predica duminicii a doua din 
Triod:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/24/
predica-la-duminica-a-34-a-dupa-cincizecime-
2016/.  

 
* 

5 martie 2016, zi de sâmbătă, călduroasă:  
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* 

În aceeași zi, 13. 06, + 11 grade. A-L cunoaște pe 
Dumnezeu înseamnă a-L vedea în toți oamenii. 
Predica Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți.  

A se vedea:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/05/p

redica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2016/.  
 

* 
 

11. 35, vânt, cer înnorat, joi, 10 martie 2016. Cele 
trei vindecări ale sufletului nostru se fac prin iertare, 
prin post și prin milostenie. Predica de la începutul 
Postului Mare:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/10/p
redica-la-duminica-izgonirii-lui-adam-din-rai-
2016/.  

 
* 
 

Soare, vineri, 18 martie 2016. Despre cele 4 
atribute ale Bisericii și viața Bisericii. Cu o discuție 

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/05/predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2016/
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aprofundată asupra catolicității și apostolicității. 
Predica din Duminica Ortodoxiei. A se vedea aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/18/p
redica-la-prima-duminica-din-postul-mare-2016/.  

 
* 
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